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Про затвердження пробацгйних
програм для неповнолгтнгх
суб'ектгв пробацгТ

Вгдповгдно до частини третьоi стати 10 Закону Украiин «Про пробацгю», пункту 11 Порядку розроблення та реалгзацгi пробацгйних

програм, затвердженого постановою Кабгхету Mixicтpiв Украгни вгд 18 сгчня

2017 року № 24,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такг, що додаються:
1)Пробацгйну програму «Змгна прокримгнального мислення» для
неповнолгтнгх суб'ектгв пробацгi;
2) Пробацгйну програму «Подолання агресивноi поведгнки» для
неповнолгтнгх суб'ектгв пробацгi;
3) Пробацгйну програму «Попередження вживання психоактивних
речовин» для неповнолгтнгх суб'ектгв пробацгi.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Mixicтpa Чернишова Д. В.
Перший заступник Мгнгстра / /

Головхий cneuiaлi
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Пробацгйна програма
«3мгна прокримгнального мислення»
для неповнолгтнгх суб'ектгв пробацг?
I. Стисла характеристика
Цгльова група: неповнолгтнг суб'екти пробацг[.
Кглькгсть занять: 10.
Форма проведення та тривалгсть:
гндивгдуальна (загальна тривалгсть -7 год 30 хв, одне занятгя -45 хв);
групова (загальна тривалгсть -15 год, одне заняття -90 хв).
Пергодичнгсть: не ргдше одного разу на тиждень.
Ведучий - особа, яка проводить заняття, передбачене Пробацгйною
програмою «Змгна прокримгнального мислення» (далг - Протрама). Ведучий
може бути представником персоналу органу пробацгi, який пройшов
навчання щодо реалгзацгi пробацгйник протрам (далг - куратор), або особою,
що залучаеться до реалгзацгн Програми.
Учасники - неповнолгтнг суб'екти пробацгi, якг виконують заходи,
передбаченг Програмою.

II. Опис
1. Метою Програми е досягнення позитивних змгн у поведгнцг
кеповнолгтнього суб'екта пробацгi шляхом розвитку та пгдтримки у нього
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навичок конструктивного та критичного мислення, формування навичок
рефлексгi, планування та постановки цглей, а також еприяння розвитку
соцгально прийнятних норм поведгнки та навичок спгвпрацг у взаеминах з
оточенням.

2. Завдання/функцгi Програми:
1). ознайомлення з ргзними типами мислення та сприйняггя гнформацгi,
корисними та некорисними переконаннями та ?х зв'язку з вибором стратеггf
поведгнки;
2) сприяння розумгнню власноi вгдповгдальностг за своi вчинки та
наслгдки кожноi дii (вчинку, поведгнки), розвиток вмгння iх прогнозування;
3)розвиток навичок монгторингу (розпгзнання) думок та виявлення
прокримгнальних думок;
4) формування когнгтивних навичок, зокрема навичок критичного
мислення;

5) сприяння розумгнню суб'ектами пробацгi важливостг правильно?
постановки цглей та визначення шляхгв iх досягнення, планування
позитивних змгн у своему жиггг;
6) формування розумгння важливостг побудови проактивноi жиггевоi
позицгi та вгдповгдального ставлення до свое? поведгнки;
7) формування соцгально прийнятних норм поведгнки, навичок
конструктивно? взаемодгi з оточенням та ефективного виргшення конфлгктгв,
умгнь, оргентованих на спгвпрацю з гншими;

8) мотивування до позитивних змгн у власному жиггг.
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З. Цгльовою групою, на яку спрямовано Програму, е неповнолгтнг

суб'екти пробацгi (особи вгком 14-18 рокгв), звгльненг вiд вгдбування
покарання з випробуванням (далг — учасники Програми), на яких судом
покладено обов'язок виконувати заходи, передбаченг Програмою, у яких за
результатами оцгнки ризикгв вчинення повторного кримгнального
правопорушення виявлено фактори ризику, гцо зумовлюють застосування
Програми, та якi схильнг до поведгнкових проявгв без належного розумгння

можливих негативних xacniдxis, не вмгють приймати зваженг ргшення,
планувати позитивнг змгни у власному життг та визначати його мету.
4. Методологгчнг засади Програми:
1) Програму розроблено на засадах когнгтивно-поведгнковоi психологгi,
що допомагае людям виявляти та змгнювати дисфункцгйнг (порушенг)
переконання, думки та моделг поведгнки. У роботг з неповнолгтнгми
суб'ектами пробацгi методи когнгтивно-поведгнкових втручань пояснюють та
допомагають зрозумгти, як когнгтивнг (пгзнавальнг) спотворення та
прокримгнальне мислення призводять до кримгнальноi поведгнки. Програми
гндивгдуальну
пгдкреслюють
втручань
когнгтивно-поведгнкових
вгдповгдальнгсть особи та намагаються допомогги людинг зрозумгти власне
мислення та вибгр, який вона робить перш нгж вчиняе злочин. Базовою гдеею
когнгтивноi моделг е те, що емоцгйнг реакцгi та поведгнка людини залежать
вiд думок, переконань, гнтерпретацгй себе, ситуацгй, у яких людина
перебувае, а також вiд значень, якi людина надае подгям, що вгдбуваються.
Поведгнковий аспект полягае у тому, що поведгнка або те, що ми робимо,
вгдгграе ключову роль у пгдтримцг або змгнг психологгчних стангв. У цгй
Програмг увагу в основному зосереджено на аспектах проблемних або
дисфункцгйних думок, якi лежать в основг прокримгнального мислення.
Дисфункцгйнг думки часто е джерелом або важливим аспектом виникнення
асоцгальноi поведгнки, що спричиняе подальше негативнг для особи та

середовища наслгдки;
2) Програма спрямована не на виргшення окремих проблем, пов'язаних з
психгчним здоров'ям oci6, якi перебувають у конфлгктг гз законом, а на
сприяння розумгнню особою власних дисфункцгйних (прокримгнальних)
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способгв мислення та 3х впливу на поведгнку, важливостг вибору цглейоргентиргв i цгнностей у своему жиrri та просоцгальних шляхгв Ух досягнення.
5. Знания та навички, якi можуть набуватися за результатами

проходження Програми:
1) знания:
складовг, необхгднг для успгшного керування власним життям, зокрема

власнг якостг;
вгдмгннгсть мiж погребами та бажаннями, а також соцгально
прийнятними методами Ух задоволення;
зв'язок мiж думками, емоцгями та вибором поведгнки;
корисне та некорисне мислення i сприйняггя гнформацгi, Ух вплив на
вибгр реакцгг;
сутнгсть наслгдкгв вчинкгв;
формування переконань та Ух вплив на подальше жиггя людини;
вплив некорисного мислення на процес досягнення цглей;
процес аналгзу ситуацгi та П обдумування;
фактори, якi впливають на вибгр поведгнки та прогнозування наслгдкгв
власного вибору i вгдповгдальнгсть за нього;
особливостг та шляхи ефективного планування та встановлення
пргоритетгв у жиггг;
гнструменти ефективноi взаемодгi з оточенням та ефективного
виргшення конфлгктгв, оргентованих на спгвпрацю з гншими;

2) навички:
монгторинг думок та розпгзнавання некорисних гнтерпретацгй;
когнгтивнг навички, зокрема критичного мислення;
використання гнструментгв реалгзацгi власних потреб та цглей

просоцгальними методами;
цглепокладання та встановлення пргоритетних завдань;
критична оцгнка власних переконань та Ух користг, навички здобуття
коригуючого досвгду;
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спгвпраця та побудова соцгально прийнятних норм поведгнки, навичок
конструктивно? взаемодгi з оточенням та ефективного виргшення конфлгктгв,
оргентованих на спгвпрацю вмгнь у взаемодгг з гншими;
самомотивацгя та пгдтримка на шляху до змгн.
б. Теми занять:
1)просвгтницька зустргч з батьками / особами, якi iх замгнюють.
Ознайомлення з Програмою та сприяння усвгдомленню батьками
/ особами, якг Ух замгнюють, Ух ролг у розвитку та пгдтримцг навичок
просоцгальноi поведгнки та критичного мислення у ixxix дгтей. Пгдвищення
ргвня батькгвськоi компетентностг у реалгзацгТ навичок пгдтримки на етапах
змгни поведгнки неповнолгтнього суб'екта пробацгi;
2) заняггя 1.
Знайомство. Вступ до Програми. Керуй власним жиггям.
Вгдкриття Програми, ознайомлення з П цглями та завданнями,
знайомство учасникгв Програми з ведучим(и) та мгж собою, визначення умов
роботи груди, налагодження позитивно? атмосфери в rpyni. Ознайомлення зг
складовими, необхгдними для успгшного керування своем жиггям, сприяння
усвгдомленню власних якостей, що можуть допомагати в процесг змгн.
3) заняття 2.
Бажання - рушгйна сила.
Ознайомлення з поняггями «потреби» i «бажання». Розвиток навичок
розумгння власних потреб та аналгз ргзних способгв Ух задоволення, у тому
числг тих, що призводять до конфлгкту гз законом, та напрацювання
конструктивных варгантгв;

4) заняггя 3.
Думки, емоцгi та дii.
Ознайомлення з процесом «стимул - думка - реакцгя». Розвиток навичок
самоспостереження за думками. Сприяння розумгнню визначальностг впливу
думок на вибгр поведгнки людини;
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5)заняггя 4.
Вчинки та Ух наслгдки.
Формування розумгння наслгдкгв власних вчинкгв. Розвиток навичок
регуляцгУ автоматичних реакцгй та прогнозування наслгдкгв власних вчинкгв;
6)заняття 5.
Переконання.
Ознайомлення з процесом формування переконань та Ух впливом на
подальше жиггя людини. Напрацювання перевгрочних питань щодо
гснуючого переконання на реалгстичнгсть i користь;
7)заняття 6.
Як мислити без помилок.
Демонстрування впливу некорисних думок на процес досягнення цглей.
Ознайомлення учасникгв з найбгльш типовими помилками в мисленнг та
напрацювання корисних варгантгв думок;
8)заняггя 7.
Думай нестандартно.
Формування уявлення про процес мислення та обдумування ситуацгУ.
Розвиток навичок паралельного мислення за методикою «6 капелюхгв»;
9)заняггя 8.
Свгдомий вибгр.
Розвиток навичок прогнозування наслгдкгв вибору шляхгв досягнення
цглей та необхгдних умов для цього. Ознайомлення учасникгв з навичками
прийняття усвгдомлених ргшень та виборгв;
10)заняггя 9.
Насамперед - першочергове.
Ознайомлення учасникгв з методикою розпгзнавання ргзних факторгв,
необхгдних для прийняття ргшення, планування часу та визначення

пргоритетних справ. Розвиток навичок постановки цглей та просоцгальних
стратеггй Ух досягнення, мотивацгУ себе та нацглення на успгх;
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11) заняггя 10.
Думай про виграш для всгх.
Сприяння усвгдомленню важливостг побудови та пгдтримки здорових
стосункгв з гншими та набуггю необхгдних навичок для цього. Ознайомлення
з ргзними стратеггями поведгнки в конфлгктник ситуацгях та актуалгзацгя
стратеггТ спгвпрацг. Формування умгння знаходити позитивне в собi та гнших
людях. Пгдбиггя пгдсумкгв занять.

III. Заходи Програми
1. Програма складаеться з десяти занять. У разг груповоi форми
реалгзацгТ Програми заняття тривае 90 хв (1,5 год), у разг гндивгдуальноТ —45
хв.
Рекомендована пергодичнгсть занять — не ргдше одного разу на тиждень.
2.Основна форма проведения занять у межах Програми — тренгнг

розвитку навичок, який може реалгзовуватись як в гндивгдуальному, так i
груповому форматг роботи. Груповий формат вважаеться бгльш ефективним.
Рекомендована кглькгсть учасникгв у разг груповоТ форми проведения — 6-8
oci6, максимально можлива кглькгсть —12 oci6.
Групова робота у межах тренгнгу реалгзуеться у ргзних формах, що
охоплюють гнформацгйнг повгдомлення та презентацгТ ведучих, пошук
творчих гдей за допомогою имозкового штурму», бесгди та обговорення,
роботу в групах, рольовг ггри, гндивгдуальнг та домашнг завдання. Пгд час
гндивгдуальних зустргчей ведучий використовуе тематичнг вправи занять

Програми у форматг дискусгй та обговорення, що дае змогу досягги
очгкуваного результату. Ведучий пгд час занять також може використовувати
методичнг посгбники та робочг зошити.

IV. Завершення проходження Програми
1. Програма передбачае здгйснення монгторингу та оцгнки досягнень
учасникгв у напрямг змгни поведгнки. Оцгнка досягнень передбачае оцгнку:
знань i навичок до проходження Програми;
знань i навичок пгсля проходження Програми;
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кожного заняття;
досягнень кожного учасника;
Програми в цiлому;
досягнень на шляху до позитивных змiн.
Примiрнi форми оцiнки досягнень мiстяться у посiбнику до Програми.

2. Пiсля завершення Програми складаеться оцiнка результатiв
проходження Програми та висновок щодо виконання заходiв вiдповiдно до
пункту 10 Перелiку заходiв щодо реалiзацii пробацiйних програм,
затвердженого наказом Мiнiстерства юстицц Украiни 28 березня 2018 року
№ 926/5, зареестрованого в Мiнiстерствi юстицii Украiни 24 квiтня
2018 року за № 483/31935.

Директор Департаменту
публiчного права

Людмила КРАВЧЕНКО

+зг1днО 3 ОРИГ1н
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Управлiння докумехтальх
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Пробацгйна програма
«Подолання агресивноi поведiнки»

для неповнолгтнгх суб'ектгв npoбauiY
I. Стисла характеристика
Цгльова група: неповнолгтнг суб'екти пробацгi.
Кглькгсть занять: 11.
Форма проведення та тривалгсть:
гндивгдуальна (загальна тривалгсть — 8 год 25 хв, одне занятгя —45 хв);
групова (загальна тривалгсть —18 год, одне заняття —90 хв).
Пергодичнгсть: не ргдше одного разу на тиждень.
Ведучий — особа, яка проводить заняття, передбачене Пробацгйною
програмою «Подолання агресивноi поведгнки» (долг — Програма). Ведучий
може бути предетавником персоналу органу пробацгf, який пройшов
навчання щодо реалгзацгi пробацгйних програм (далг — куратор), або особою,
що залучаеться до реалгзацгi Програми.
Учасиики — неповнолгтнг суб'екти пробацгf, якг виконують заходи,
передбаченг Програмою.

II. Опис
1. Метою Програми е досягнення позитивних змгн у поведгнцг
неповнолгтнього суб'екта пробацгf шляхом розвитку навичок саморегуляцгi

г
психоемоцгйних стангв, управлгння гнгвом та агресивною поведгнкою,
розширення гнструментгв ефективноi взаемодгi, формування готовностг
дотримуватися соцгально прийнятних норм та ненасильницьких моделей
поведгнки.

2. Завдання/функцгг Програми:
1) ознайомлення з ргзними видами емоцгй, зокрема гнгвом, розвиток
навичок монгторингу емоцгй;
2) гнформування про деструктивнг наслгдки вчинкгв, якг вгдбуваються
пгд впливом неконтрольованих емоцгй;
3) розвиток вмгння здгйснювати емоцгйну саморегуляцгю шляхом
напрацювання ефективних копгнг-стратеггй;
4) формування соцгально прийнятних норм поведгнки, навичок
конструктивноi взаемодгi з оточенням та ефективного виргшення конфлгктгв,
асертивноi позицгi у реалгзацгf власних цглей;

5) сприяння усвгдомленню особистоi вгдповгдальностг за своi дiУ та
життя i неприпустимостг заподгяння шкоди для жиггя та здоров'я гнших
людей;
6) розвиток переконань та цгнностей, що сприяють емоцгйнгй стгйкостг
суб'екта;
7) мотивування до позитивних змгн.
З. Цгльовою групою, на яку спрямовано Програму, е неповнолгтнг
суб'екти пробацгi (особи вгком 14-18 рокгв), звгльненг вгд вгдбування
покарання з випробуванням (далг - учасники Програми), на яких судом
покладено обов'язок виконувати заходи, передбаченг Програмою, та у яких
за результатами оцгнки ризикгв вчинення повторного кримгнального
правопорушення виявлено фактори ризику, що зумовлюють застосування
Програми, та якг схильнг до спалахгв гнгву i прояву агресивних дгй без
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належного розумгння можливих негативних наслгдкгв, мають низький ргвень
розвитку навичок саморегуляцгi.
4. Методологгчнг засади Програми:
1)Програму розроблено на засадах когнгтивно-поведгнковоi психологгi.

Програма включав пояснення моделг зростання та вираження гнгву, мгстить
низку когнгтивних, поведгнкових та тглесних технгк, спрямованих на
розвиток навичок саморегуляцгi. Базовою гдеею когнгтивно-поведгнковоi

психологгi е те, що емоцгйнг реакцгi та поведгнка людини залежать вгд думок,
переконань, гнтерпретацгй тригерних (пускових) ситуацгй, в основг чого

лежать значения, якi людина надае подгям, що вгдбуваються. У Програмг
увагу переважно зосереджено на емоцгйних та поведгнкових аспектах
реагування, на розвитку вмгння вгдслгдковувати сигнали наростання
емоцгйного напруження та долати його, на здатностг особи здгйснювати

контроль власноi поведгнки та робити вибгр щодо ргзних стратеггй вираження
емоцгйних переживань. Iншим важливим аспектом Програми на основг
когнгтивно-поведгнкових втручань е сприяння розвитку навичок
асертивностг, що включав напрацювання навичок правильноi гнтерпретацгf
ситуацгй пгдвищеного ризику/пускових механгзмгв та напрацювання

ефективноi стратеггУ у вгдповгдь, а також навичок аналгзу наслгдкгв своеi
поведгнки;

2) Програма спрямована не на виргшення окремих проблем, пов'язаних
гз психгчним здоров'ям oci6, якi перебувають у конфлгктг гз законом, а на
сприяння розумгнню негативного впливу наслгдкгв агресивноi поведгнки,
розвитку навичок саморегуляцгi та контролю поведгнки, використання
стратеггй асертивностг (позитивних) в хомухгхацгi та пiд час досягнення

власних цглей i потреб.
5. Знания та навички, якi можуть набуватися за результатами

проходження Програми:
1) знання:

причини та наслгдки вчинкгв, зокрема тих, що вгдбуваються пiд впливом
емоцгй;
сутнгсть ргзних емоцгй, зокрема гнгву;
пусковг ситуацгУ та фази розвитку прояву arpecii;
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думки та гнтерпретацгУ, що можуть викликати агресивну реакцгю,
способи вираження гнгву;
плюси та мгнуси ргзних стратеггй поведгнки в конфлгктак;
норми суспгльно прийнятноУ поведгнки;
гнструменти ефективноУ взаемодгт з оточенням та просоцгального
досягнення цглей;
особливостг та шляхи ефективного виргшення конфлгктгв;
2) навички:
монгторинг емоцгй та розпгзнавання сигналгв втрати контролю над ними;
прогнозування наслгдкгв власних вчинкгв;

подолання гмпульсу arpeciY в тini;
здгйснення вибору конструктивних способгв вираження гнгву;
ефективне виргшення конфлгктгв та розвиток навичок стратеггУ
спгвпрацг;
реалгзацгя власних потреб просоцгальним шляхом;
планування та цгле покладаннщ
дотримання асертивноУ позицгУ у реалгзацгi власних цглей.

6. Теми занять:
1)Просвгтницька зустргч з батьками / особами, якi Ух замгнюють
Ознайомлення з Програмою та сприяння усвгдомленню батьками /
особами, якi Ух замгнюють, Ух ролг у розвитку та пгдтримиг навичок
саморегуляцгУ та управлгння гнгвом. Пгдвищення ргвня батькгвськоУ
компетентностг у реалгзацгУ навичок пгдтримки на етапах змгни поведгнки
неповнолгтнього суб'екта пробацгУ;
2) заняггя 1.
Знайомство. Вступ до Програми. Причини та наслгдки вчинкгв.
Вгдкриття Програми, ознайомлення з П цглями та завданнями,
знайомство учасникгв Програми з ведучим(и) та мгж собою, визначення умов
роботы груди, налагодження позитивноУ атмосфери в групг. Визначення
основних причин скоення правопорушень, зокрема через прояви агресивноУ
поведгнки;

3) заняггя 2.
Знайомство зг свгтом емоцгй.
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Iнформування щодо базових емоцгй людини; розгляд прояву емоцгй та Ух

функцгй; налагодження позитивноi атмосфери в rpyni;
4) заняггя 3.
Моя мета у керуваннг емоцгями.
Визначення основноf мети участг у Програмг та розвиток навичок
досягнення цглей просоцгальним шляхом;
5) заняття 4.
Виникнення емоцгУ гнгву.
Ознайомлення з емоцгею гнгву, розгляд факторгв Ci виникнення та
можливг ii прояви. Напрацювання пускових механгзмгв • виникнення

роздратування та особливостг зростання arpecif;
6) заняггя 5.
Керування гнгвом у тглг.
Вгдпрацювання навичок контролю над фгзичним збудженням У

активуючих ситуацгях, гнгву та arpecii;
7) заняггя 6.
Розвиток навичок самоспостереження.
Визначення основних шкгдливих думок та гнтерпретацгй, якг

пгдсилюють виникнення неприемних емоцгй, гнгву та arpeci3, вгдпрацювання
навички самоспостереження за своiми думками, що провокують негативнг

емоцгi;
8) заняггя 7.
Способи вираження гнгву та Ух наслгдки.
Розгляд варгантгв прояву гнгву та агресивних дгй у конфлгктних
провокуючих ситуацгях, визначення Ух переваг та недолгкгв;
9) занятгя 8.
Як попередити конфлгкт.
Формування навичок короткотривалих методгв контролю гнгву
(уникнення та вихгд гз конфлгктогенноi ситуацгг'). Напрацювання стратеггй

попередження конфлгктгв та прояву arpecii;
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10) заняття 9.
Конструктивне вираження емоцгй.
Формування навички асертивноТ поведгнки пiд час взаемодгi з гншими та
пiд час конфлгктоreнноi ситуацгг;
11) заняггя 10.
Навички спглкування.
Формування навички ефективноi комунгкацгi, у тому числг навички
слухання та уважноi поведгнки до потреб гнших людей;
12)заняггя 11.
Моя пгдтримка на шляху до мети.
Розвиток навичок мотивацгг на етапах змгни поведгнки та побудова

перспективних плангв у життг. Набуття досвгду пгдтримки та заохочення
гншими. Пгдбиггя пгдсумкгв занять.
Iц. Заходи Програми
1.Програма складаеться з одинадцяти занять.
У разг груповоi форми реалгзацгi Програми заняггя тривае 90 хв
(1,5 год), у разг гндивгдуальноi — 45 хв. Програма мгстить 1 заняття для
батькгв/oci6, якг [х замгнюють, яке тривае 90 хв (1,5 год).
Рекомендована пергодичнгсть занять — не ргдше одного разу на тиждень.
2. Основна форма проведения занять у межах програми — тренгнг
розвитку навичок, який може реалгзовуватись як в гндивгдуальному, так i
груповому форматг роботи. Груповий формат вважаеться бгльш ефективним.
Рекомендована кглькгсть учасникгв у разг груповоi формы проведення —
6-8 oci6, максимально можлива кглькгсть — 12 oci6.
Групова робота у межах тренгнгу реалгзуеться у ргзних формах, що
охоплюють гнформацгйнг повгдомлення та презентацгi ведучих, пошук гдей
за допомогою «мозкового штурму», бесгди та обговорення, роботу в трупах,
рольовг ггри, гндивгдуальнг та домашнг завдання. Пгд час гндивгдуальних
зустргчей ведучий використовуе тематичнг вправи занять Протрами у

форматг дискусгй та обговорення, що дае змогу досягти очгкуваного
результату. Ведучий пiд час занять також може використовувати методичнг
посгбники та робочг зошити.
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IV. Завершения проходження Програми
1.Програма передбачае здгйснення монгторингу та оцгнки досягнень
учасникгв у напрямг змгни поведгнки. Оцгнка досягнень передбачае оцгнку:
знань i навичок до проходження Програми;
знань i навичок пгсля проходження Програми;
кожного заняггя;
досягнень кожного учасника;
Програми в цглому;
досягнень на шляху до позитивных змгн.
Примгрнг форми оцгнки досягнень мгстяться у посгбнику до Програми.
2. Пгсля завершения Програми складаеться оцгнка результатгв
проходжеиня Програми та висновок щодо виконання заходгв вгдповгдно до
пункту 10 Перелгку заходгв щодо реалгзацгi пробацгйних програм,
затвердженого наказом Мгнгстерства юстицгi Украiни 28 березня 2018 року
№ 926/5, зареестрованого в Мгнгстерствг юстицгi Украiни 24 квгтня
2018 року за № 483/31935.

Директор Департаменту
публгчного права

Людмила КРАВЧЕНКО

згiдно з сРшгiнА
Головний спецгалггг

Управлгння документально

Т. Ходаковська

кагггя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мгнгстерства юстицгУ Украгни

2018 року
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Пробацгйна програма
«Попередження вживання психоактивних речовин»
для неповнолгтнгх суб'ектгв пробацгУ
I. Стисла характеристика
Цгльова груда: неповнолгтнг суб'екти пробацгi.
Кглькгсть занять: 12.
Форма проведення та тривалгсть:
гндивгдуальна (загальна тривалгсть -9 год, одне заняття -45 хв);
групова (загальна тривалгсть -18 год, одне занятгя -90 хв).
Пергодичнгсть: не ргдше одного разу на тиждень.
Ведучий - особа, яка проводить занятгя, передбачене Пробацгйною
програмою «Попередження вживання психоактивних речовин» (далг - Програма).
Ведучий може бути представником персоналу органу пробацгi, який пройшов
навчання щодо реалгзацгi пробацгйних програм (далг - куратор), або особою, що
залучаеться до реалгзацгi Програми.
Учасники - неповнолгтнг суб'екти пробацгi, якг виконують заходи,
передбаченг Програмою.
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II. Опис
1. Метою Програми е досягнення позитивних змгн у поведгнцг
неповнолгтнього суб'екта пробацгi шляхом розвитку та пгдтримки навичок
ефективного самоконтролю, усвгдомлення необхгдностг стратеггй зменшення
шкоди вiд вживання психоактивних речовин (далг - ПАР) та пгдвищення
вмотивованостг до вгдмови вiд Ух вживання.
2. Завдання/функцгi Програми:
1)гнформування та сприяння усвгдомленню вплыву ПАР (зокрема алкоголю
та наркотикгв) на особистгсть i здоров'я;
2)формування вмгння протистояти провокуючим факторам, а також тиску
щодо вживання ПАР з боку соцгального оточення;
3) розвиток позитивных стратеггй подолання життевих негараздгв та
емоцгйноi регуляцгi;
4) розвиток переконань та цгнностей, якг сприяють самомотивацгi та
створенню позитивно? житгевоiперспективи;
5)розвиток навичок подолання зриву та управлгння потягом до вживання

ПАР (якщо суб'ект пробацгi наразг перебувае в peмicii);
6)мотивування до використання стратеггi зменшення шкоди, а також до
припинення вживання ПАР, проходження курсу лгкування та реабглгтацгi (якщо
суб'ект пробацгi харазг вживае ПАР).
3. Цгльовою групою, на яку спрямовано Програму, е неповнолгтнг суб'екти
пробацгi (особи вгком 14-18 рокгв), звгльненг вiд вгдбування покарання з
випробуванням (далг - учасники Програми), на яках судом покладено обов'язок
виконувати заходи, передбаченг Програмою, у яках за результатами оцгнки
ризикгв вчинення повторного кримгнального правопорушення виявлено фактори
ризику, що зумовлюють застосування Програми, та якг зловживають ПАР без
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надежного розумгння можливих негативних наслгдкгв, мають низький ргвень
розвитку навичок саморегуляцгi.
4. Методологгчнг засади Програми:
1)Програму розроблено на засадах когнгтивно-поведгнковог психологгi та
моделг змгни поведгнки Джеймса Прочаски та Карла ДгКлементе. Програма
мгстить пояснення етапгв розвитку зловживання та запежностг, структурованг
заняггя, низку когнгтивних, поведгнкових та тглесних технгк, спрямованих на
розвиток навичок саморегуляцгi. Базовою гдеею когнгтивно-поведгнково7

психологгi е те, що емоцгйнг peaxцii та поведгнка людини залежать вгд думок,
переконань, гнтерпретацгй тригерних (пусковых) ситуацгй, основою чого е
сприйняття людиною подгй, що вгдбуваються. Поведгнковий аспект полягае в
тому, що поведгнка або те, що ми робимо, агдгграе ключову роль у пгдтримцг або
змгнг псикологгчних стангв людини. У Програмг увагу в основному зосереджено на
поведгнкових аспектах (поведгнка зловживання ПАР), на здатностг особи
здгйснювати контроль власноi поведгнки та робити вибгр щодо ргзних стратеггй.
Iншим важливим аспектом Программ е сприяння розвитку навичок зменшення
шкоди та профглактики рецидивгв, що включав виявлення i уникнення ситуацгй
пгдвищеного ризику, дослгдження ргшень, що призводять до вживання ПАР,
сприяння змгнг способу житгя, вивчення попереднгх рецидивгв для зниження
ймовгрностг Ух виникнення у майбутньому;
2)Програма спрямована не на виргшення окремих проблем, пов'язаних з
психгчним здоров'ям oci6, якi перебувають у конфлгктг гз законом, а на сприяння
розумгнню негативного впливу вживання ПАР, розвитку навичок саморегуляцгУ та
контролю поведгнки щодо вживання ПАР, використання стратеггй зменшення
шкоди.

5. Знания та навички, якг можуть набуватися за результатами проходження
Программ:

1) знання:
вплив ргзних ПАР на особистгсть, спосгб життя та здоров'я;
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поняггя залежностг та стали П розвитку;
вплив емоцгйних стангв на прийняггя ргшення щодо вживання ПАР;
законодавчг заходи протидг3 незаконному oбiry наркотичних засобгв,

психотропних речовин i прекурсоргв та зловживанню ними;
стратеггУ зменшення шкоди;
можливг альтернативи вживанню ПАР, заняття для вгдволгкання вгд потягу до
вживання ПАР;
переконання та цгнностг, що сприяють самомотивацгi та створенню
позитивноi житгевоiперспективи;

наявнг та ймовгрнг зовнгшнг та внутргшнг причини, умови та фактори, що
провокують вживання ПАР або сприяють цьому;
кориснг стратеггн у взаемодгн з оточенням, зокрема щодо пропозицгй
вживання;

можливостг розвитку мережг пгдтримки;
особливостг та шляхи ефективного планування подальших позитивних змгн;
2) навичiся'

використання стратеггй зменшення шкоди;
здгйснення емоцгйноi саморегуляцгi шляхом напрацювання ефективних
копгнг-стратеггй;

контроль над провокуючими ситуацгями та збагачення сценаргю поведгнки в
них;
стратеге[ подолання сили звички та управлгння потягом до вживання ПАР;
навички вгдмови i протистояння тиску щодо вживання ПАР з боку
соцгального оточення;
ефективна взаемодгя з оточенням та просоцгальне досягнення цглей,

складання графгка дня та наповнення його корисними справами.
6. Теми занять:
1) просвгтницька зустргч з батьками / особами, якг Ух замгнюють.
Ознайомлення з Програмою та сприяння усвгдомленню батьками / особами,
якг Ух замгнюють, Ух ролг у реалгзацгi завдань Програми. Пгдвищення батькгвськоi
компетентностг на етапах змгни поведгнки неповнолгтнгм суб'ектом пробацгf та

гнформування щодо можливих видгв допомоги;
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2) заняття 1.
Знайомство. Вступ до Програми. Здоров'я та звички.
Вгдкритгя Програми, ознайомлення з ii цглями та завданнями, знайомство
учасникгв Програми з ведучим(и) та мгж собою, визначення умов роботи груди,
налагодження позитивноУ атмосфери в групг. Визначення основних факторгв, що
впливають на здоров'я, зокрема звичок та Ух впливу на якгсть житгя. Формування
вгдповгдальностг за стан здоров'я та щоденний вибгр у поведгнцг учасника
Програми;
3) занятгя 2.
Що таке залежнгсть.
Ознайомлення з етапами формування залежностг. Створення можливостг
замислитися над причинами вживання ПАР, варгативнгстю способгв
саморегуляцгУ;
4) занятгя З.
Причини та наслгдки вживання ПАР.
Розвиток навичок розпгзнавання причин, якг штовхають до вживання ПАР,
аналгз наслгдкгв впливу зловживання на емоцгйний стан. Iнформування про
законодавчг обмеження щодо ПАР;
5) заняття 4.
Як зменцшти шкоду.
Ознайомлення з наслгдками вживання ПАР для здоров'я, у тому числг ризики
гнфгкування ВIЛ та гепатитами. Напрацювання стратеггТ зменшення шкоди;
6) занятгя 5.
ПЛаНуванНЯ ЗМiН.
Ознайомлення з моделлю змгни поведгнки у досягненнг змгн. Мотивування
учасникгв до зважування плюсгв та мгнусгв вживання ПАР та сприяння пошуку
альтернатив. Допомога в аналгзг збиткгв та вигоди вiд вживання ПАР та вгдмови
вгд Ух вживання;
7) занятгя 6.
Визначення зовнгшнгх провокаторгв.
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Формування розумгння впливу на потяг до вживання ПАР зовнгшнгх факторгв
(з ким людина зазвичай вживае ПАР, у яких ситуацгях та мгсцях), напрацювання
можливостг управлгння цими факторами;
8) заняття 7.
Визначення внутргшнгх провокаторгв.
Аналгз вхутргшнгх провокаторгв поведгнки вживання ПАР (думки, емоцгi,
фгзичний стан перед вживанням). Прогнозування негативних наслгдкгв збгльшення
кглькостг зовнгшнгх та внутргшнгх провокаторгв до вживання ПАР;
9) занятгя 8.
Як керувати провокуючими ситуацгями.
Розвиток навичок аналгзу ситуацгй ргзного ргвня ризику щодо вживання ПАР
з метою розвитку навичок управлгння ними через вибгр поведгнки;
10)заняггя 9.
Розгрви коло «стимул - думка - потяг - вживання».
Ознайомлення з алгоритмом «стимул - думка - потяг - вживання».
Напрацювання навичок протистояння потягу (вгдволгкання на дгяльнгсть, що
поглинае увагу, розмови про потяг з людьми, якi пгдтримають та наснажать,
внутргшнгй дгалог мотивацгi з перечитуванням переваг вгд стану тверезостг);
11)занятгя 10.
Як сказати «Hi!».
Напрацювання алгоритму вгдмови вiд пропозицгi вжити ПАР. Ознайомлення
з ефективною позицгею щодо взаемодгi з оточенням та подолання його миску;
12)заняггя 11.
Полгпиryемо самопочуття та розвиваемо здорове мислення.
Визначення, якг саме емоцгйнг стани спричиняють потяг до вживання ПАР та
розвиток навички Ух мгнгмгзацгi за допомогою формування здорового мислення у
ситуацгях пгдвищеного ризику, а також щоденного планування корисноf та
приемноi дгяльностг;
13)занятгя 12.
Мережа пгдтримки.
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Формування мережг пгдтримки у ргзних сферах житгя. Розвиток навичок
ефективноi комунгкацгТ у разг звернення за пгдтримкою, у тому числг, як бути
почутим та чути гнших. Напрацювання плану подальших змгн для пгдтримки
тверезостг. Пгдбитгя пгдсумкгв занять.
цI. Заходи Програми
1.Програма складаеться з дванадцяти занять.
У разг груповоУ форми реапгзацгi Програми занятгя тривае 90 хв (1,5 год),
гндивгдуальноi —45 хв.
Програма мгстить 1 занятгя для батькгв / осгб, якг ?х замгнюють, яке тривае
90 хв (1,5 год).
Рекомендована пергодичнгсть занять — не ргдше одного разу на тиждень.
2.Основна форма проведення занять у межах програми — тренгкг розвитку
навичок, який може реапгзовуватися як в гндивгдуальному, так i груповому
форматг роботи. Груповий формат вважаеться бгльш ефективним. Рекомендована
кглькгсть учасникгв у разг груповоi форми проведення — 6-8 oci6, максимально
можлива кглькгсть — 12 oci6. Пгд час гндивгдуальних зустргчей ведучий
використовуе тематичнг вправи занять Програми у форматг дискусгй та
обговорення, що дае змоту досягти очгкуваного результату. Ведучий пгд час
занять також може використовувати методичнг посгбники та робочг зошити.

IV. Завершения проходження Програми
1. Програма передбачае здгйснення монгторингу та оцгнки досягнень
учасникгв у напрямг змгни поведгнки. Оцгнка досягнень передбачае оцгнку:
знань i навичок до проходження Програми;
знань i навичок пгсля проходження Програми;
кожного занятгя;
досягнень кожного учасника;
Програми в цглому;
досягнень на шляху до позитивных змгн.
Примгрнг форми оцгнки досягнень мгстяться у посгбнику до Програми.
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2. Пгсля завершения Програми складаеться оцгнка результатгв проходження
Програми та висновок щодо виконання заходгв вгдповгдно до пункту 10 Перелгку
заходгв щодо реалгзацг? пробацгйних програм, затвердженого наказом
Мгнгстерства юстицг? Украiни 28 березня 2018 року № 926/5, зареестрованого в
Мгнгстерствг юстицг? Укра?ни 24 квгтня 2018 року за № 483/31935.
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