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Про затвердження пробацiйних 
програм для повнолгтнгх 
суб'ектгв пробацгУ 

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

програм, затвердженого постановою Кабгнету Mixicтpiв Украiни вгд 18 сгчня 
2017 року № 24, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такг, що додаються: 

1) Пробацгйну програму «Змгна прокримгнального мислення» для 

повнолгтнгх суб'ектгв пробацгi; 

2) Пробацгйну програму « Подолання агресивноi поведгнки» для 

повнолгтнгх суб'ектгв пробацгi; 

З) Пробацгйну програму «Попередження вживання психоактивних 
речовин» для повнолгтнгх суб'ектгв пробацгi. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Наталгя БЕРНАЦЬКА 

Т. Ходаковська 



копiя 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мгнгстерства юстицгУ УкраУни 

чеfL- 2018року№~ 9д ту 

Пробацгйна програма 
«Змгна прокримгнального мислення» 

для повнолгтнгх суб'ектгв пробацгУ 

I. Стисла характеристика 

Цгльова груда: повнолгтнг суб'екти пробацгУ. 
Кглькгсть занять: 10. 
Форма проведения та тривалгсть: 
гндивгдуальна (загальна тривалгсть - 10 год, одне заняггя - 1 год); 
групова (загальна тривалгсть -20 год, одне заняггя -2 год). 
Пергодичнгсть: не ргдше одного разу на тиждень. 
Ведучий - особа, яка проводить заняггя, передбачене Пробацгйною 

програмою «Змгна прокримгнального мислення» (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 - суб'екти пробацгУ, якг виконують заходи, передбаченг 
Програмою. 

II. Опис 

1. Метою Програми е досягнення позитивних змгн у поведгнцг суб'екта 
пробацгi шляхом розвитку та пгдтримки у нього навичок конструктивного та 



2 

критичного мислення, формування навичок рефлексгi, планування та 

постановки цглей, а також сприяння розвитку спгвпрацг у взаеминах з 

оточенням та соцгально прийнятних норм поведгнки. 

2. Завдання/функцгi Програми: 

1) ознайомлення з ргзними типами мислення та сприйняггя гнформацгi, 
корисними та некорисними переконаннями та Ух зв'язком з вибором стратеггг 
поведгнки; 

2) сприяння розумгнню власноi вгдповгдальностг за своl вчинки та 
наслгдки кожноi дii (вчинку, поведгнки), розвиток вмгння 1х прогнозування; 

3) розвиток навичок монгторингу (розпгзнання) думок та виявлення 

прокримгнальних думок; 

4) формування когнгтивних навичок, зокрема навичок критичного 

мислення; 

5) сприяння розумгнню суб'ектами пробацгг важливостг правильно[ 
постановки цглей та визначення шляхгв Ух досягнення, планування 

позитивних змгн у своему жиггг; 

6). формування розумгння важливостг побудови проактивног• життевог• 

позицгi та вгдповгдального ставлення до своеi поведгнтси; 

7) формування соцгально прийнятних норм поведгнки, навичок 

конструктивно? взаемодгi з оточенням та ефективного виргшення конфлгктгв, 
вмгнь, оргентованих на спгвпрацю з гншими; 

8) мотивування до позитивних змгн у власному життг. 
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3. Цгльовою групою, на яку спрямовано Програму, е повнолгтнг суб'екти 
пробацгi, звгльненг вы 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, що зумовлюють застосування Програми, та якi скильнг до 
дисфункцгйних поведгнкових проявгв без належного розумгння можливих 

негативних наслгдкгв, не вмгють приймати зваженг ргшення, планувати 
позитивнг змгни у власному жиггг 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 гз суб'ектами пробацгi 
методи когнгтивно-поведгнкових втручань пояснюють та допомагають 

зрозумгти, як когнгтивнг (пгзнавальнг) спотворення та прокримгнальне 

мислення призводять до кримгнальноi поведгнки. Програми когнгтивно-

поведгнковик втручань пгдкреслюють гндивгдуальну вгдповгдальнгсть особи 

та намагаються допомогти 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 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 

подальшг негативнг для особи та середовища наслгдки; 

2) Програма спрямована не на виргшення окремих проблем, пов'язаних з 
психгчним здоров'ям oci6, якi перебувають в конфлгктг гз законом, а на 
сприяння розумiнню особою власних дисфункцiйних (прокримiнальних) 

способгв мислення та ix впливу на поведгнку, важливостг вибору цглей- 

оргентиргв i цгнностей у своему життг та просоцгальних шляхгв Ь' досягнення. 



4 

5. Знания та навички, якi можуть набуватися за результатами 

проходження Програми: 

1) знания: 

складовг, необхгднг для успешного керування власним життям та 

побудови просоцгальних оргентиргв-цгнностей; 

фактори, якi впливають на вибгр поведгнки та прогнозування наслгдкгв 

власного вибору i вгдповгдальнгсть за нього; 
сутнгсть короткотривалих та довготривалих наслгдкгв вчинкгв; 
як задовольняти власнг потреби просоцгальними методами; 
типи мислення та сприйняггя гнформацгТ, Ух вплив на вибгр реакцгТ; 
сутнгсть впливу переконань на жиггя людини та його перспективи; 
вплив досвгду на поведгнку та переконання людини, 
користь критичного мислення; 

особливостг та шляхи ефективного планування та встановлення 

пргоритетгв у жиггг; 
гнструменти ефективноТ взаемодгТ з оточенням та ефективного 

виргшення конфлгктгв, оргентованих на спгвпрацю з гншими; 

2) навички: 

монгторинг думок та розпгзнавання некорисних гнтерпретацгй; 
когнгтивнгнавички,зокрема критичного мислення; 

побудова проактивноТ жиггевоТ позицгТ та вгдповгдального ставлення 

щодо своеТ поведгнки; 
використання гнструментгв реалгзацгТ власних потреб та цглей 

просоцгальними методами; 
цглепокладання та встановлення пргоритетних завдань; 

критична оцгнка власних переконань та Ух користг, а також навички 

здобуття коригуючого досвгду; 
спгвпраця та побудова соцгально прийнятних норм поведгнки, навичок 

конструктивноТ взаемодгТ з оточенням та ефективного виргшення конфлгктгв, 
вмгнь, оргентованих на спгвпрацю у взаемодгТ з гншими; 

самомотивацгя та пгдтримка на шляху до змгн. 
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6. Теми занять: 

1) заняття 1. 
Знайометво. Вступ до Програми. Твое життя починаеться з тебе. 
Вгдкриття Програми, ознайомлення з П цглями та завданнями, 

знайомство учасникгв з ведучим(и) Програми та мгж собою, визначення умов 
роботи групи, налагодження позитивно? атмосфери в rpyni. Ознайомлення з! 
складовими, необхгдними для успгшного керування своiм життям, сприяння 
усвгдомленню власник цгнностей у ргзних сферах життя та побудовг 
просоцгальних оргентиргв-цгнностей; 

2) заняггя 2. 
Фактори, що впливають на поведгнку. 
Ознайомлення з поняттями «реактивна життева позицгя» та «проактивна 

жиггева позицгя». Розвиток навичок розумгння власник потреб та аналгз 

ргзних способгв Ух задоволення, у тому числг тих, що призводять до 
конфлгкту гз законом, та напрацювання конструктивних варгантгв; 

3) заняггя З. 
Думки, емоцгi та дii. 
Розвиток навичок самоспостереження за процесом реагування в ргзних 

ситуацгях та способами бачення (гнтерпретацгй) цих ситуацгй. Сприяння 

розумгнню визначальностг впливу гнтерпретацгй на вибгр поведгнки людини; 

4) заняття 4. 
Вчинки та Ух наслгдки. 
Формування розумгння наслгдкгв власник вчинкгв (короткотривалг та 

довготривалг, негативнг та позитивнг). Розвиток навичок регуляцгi 

автоматичних реакцгй та прогнозування наслгдкгв власник вчинкгв; 

5) заняття 5. 
Як працюе наше мислення. 
Ознайомлення учасникгв з рацгональним та гррацгональним процесом 

мислення та найбгльш типовими помилками мислення. Демонстрування 
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впливу викривленого бачення на вибгр поведгнки та сприяння аналгзу 

учасниками власноi схильностг певним чином сприймати ситуацгю; 

6) заняггя б. 
Сила переконань. 

Ознайомлення з процесом формування переконань та Ух впливом на 

подальше жиггя людини. Напрацювання алгоритму перевгрки гснуючого 
переконання на реалгстичнгсть i користь; 

7) заняггя 7. 
Як правильно робити висновки. 

Формування розумгння процесу «переконання - поведгнка - наслгдок - 

переконання» та його впливу на набуття досвгду. Розвиток навичок перевгрки 
власних переконань та прогнозгв в реальних ситуацгях та здобуггя 

коригуючого досвгду; 

8) заняття 8. 
Думай критично. 
Ознайомлення з поняггям критичного мислення. Розвиток навичок 

зваженого реагування на гдею, розпгзнавання ргзних факторгв, необхгдних 
для прийняття ргшення, розвиток вмгння проявляти розумгння та емпатгю 

щодо потреб та поглядгв гнших людей в ситуацгях прийнягтя ргшення; 

9) заняггя 9. 
Насамперед - першочергове. 
Ознайомлення учасникгв з методикою планування часу та визначення 

пргоритетних справ. Розвиток навичок постановки цглей та просоцгальних 

стратеггй Ух досягнення, мотивацгi себе та нацглення на успгх; 

10) заняття 10. 
Думай про виграш для всгх. 
Сприяння усвгдомленню важливостг побудови та пгдтримки здорових 

стосункгв з гншими та набуттю необхгдних навичок для цього. Ознайомлення 
з ргзними стратеггями поведгнки в конфлгктних ситуацгях та актуалгзацгя 
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стратеггi спгвпрацг. Формування умгння знаходити позитивне в собi та гнших 
людях. Пгдбиття пгдсумкгв занять. 

III. Заходи Програми 

1. Програма складаеться з десяти занять. У разг груповоi форми 
реалгзацгТ Програми занятгя тривае 120 хв (2 год), у разг гндивгдуальноi —
60 хв (1 год). 

Рекомендована пергодичнгсть занять — не ргдше одного разу на тиждень. 

2. Основна форма проведення 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 форми 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 
творчих гдей за допомогою «мозкового 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. 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 позитивних 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 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 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мгнгстерства юстицгi Украг'ни 

. -е- 2018 року №'/Т5 ,S 

Пробацгйна програма 
«Подолання агресивноУ поведiнки» 
для повнолгтнгх суб'ектгв пробацгi 

I. Стисла характеристика 

Цгльова група: повнолгтнг суб'екти пробацгг. 
Кглькгсть занять: 12. 
Форма проведения та тривалгсть: 
гндивгдуальна (загальна тривалгсть - 12 год, одне заняггя -1 год); 
групова (загальна тривалгсть -24 год, одне заняггя -2 год). 
Пергодичнгсть: не ргдше одного разу на тиждень. 
Ведучий - особа, яка проводить заняггя, передбачене Пробацгйною 

програмою «Подолання агресивног' поведгнки» (далг - Програма). Ведучий 
може бути представником персоналу органу пробацгi, який пройшов 
навчання щодо реалгзацг3 пробацгйних програм (далг - куратор), або особою, 
що залучаеться до реалгзацгi Програми. 

Учасники - суб'екти пробацгi, якг виконують заходи, передбаченг 
Програмою. 

II. Опис 

1. Метою Програми е досягнення позитивних змгн у поведгнцг суб'екта 
пробацгf шляхом розвитку навичок саморегуляцгi психоемоцгйних стангв, 
управлгння гнгвом та агресивною поведгнкою, розширення гнструментгв 
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ефективноТ взаемодгТ, формування готовностг дотримуватися соцгально 

прийнятних норм та ненасильницьких моделей поведгнки. 

2. Завдання/функцгТ Програми: 

1) ознайомлення з ргзними видами емоцгй, зокрема гнгвом, та розвиток 
навичок монгторингу емоцгй; 

2) гнформування про деструктивнг наслгдки вчинкгв, якi вгдбуваються 
пгд впливом неконтрольованих емоцгй; 

3) розвиток вмгння здгйснювати емоцгйну саморегуляцгю шляхом 

напрацювання ефективних копгнг-стратеггй; 

4) формування соцгально прийнятних норм поведгнки, навичок 

конструктивноТ взаемодгТ з оточенням та ефективного виргшення конфлгктгв, 
асертивноТ позицгТ у реалгзацгТ власних цглей; 

5) сприяння усвгдомленню особистоТ вгдповгдальностг за своТ дгТ та 

жиггя i неприпустимостг заподгяння шкоди жиггю та здоров'ю гнших людей; 

6) розвиток переконань та цгнностей, що сприяють емоцгйнгй стгйкостг 
суб'екта; 

7) мотивування до позитивних змгн. 

3. Цгльовою групою, на яку спрямовано Програму, е повнолгтнг суб'екти 
пробацгТ, звгльненг вгд 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, що 

зумовлюють застосування Програми, та якi схильнг до спалахгв гнгву i прояву 
агресивних дгй без належного розумгння можливих негативних наслгдкгв, 

мають низький ргвень розвитку навичок саморегуляцгТ. 
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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 

психологгг 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 
уваry переважно зосереджено на емоцгйних та поведгнковик аспектах 

реагування, на розвитку вмгння вгдслгдковувати сигнали наростання 

емоцгйного напруження та долати його, на здатностг особи здгйснювати 

контроль власног 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 гнтерпретацгi 
ситуацгй пгдвищеного ризику / пускових механгзмгв та напрацювання 

ефективноi стратеггi у вгдповгдь, а також навичок аналгзу короткотривалих та 
довготривалих наслгдкгв свое? поведiнки; 

2) Програма спрямована не на виргшення окремих проблем, пов'язаник 
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) н комунгкацгi та пгд час досягнення 

власних цглей i потреб. 

5. Знання та навички, якi можуть набуватися за результатами 

проходження Програми: 

1) знания: 
сутнгсть ргзних видгв емоцгй, зокрема гнгву; 
наявнг та ймовгрнг пусковг ситуацгi; 
ситуацгi та фази розвитку прояву arpecii; 
думки та гнтерпретацгi, що можуть викликати агресивну реакцгю, 

способи вираження гнгву; 
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деструктивнг наслгдки вчинкгв, що вгдбуваються пгд впливом 
неконтрольованих емоцгй; 

плюси та мгнуси ргзник стратеггй поведгнки в конфлгктах; 
норми суспгльно прийнятног поведгнки; 
гнструменти ефективноi взаемодгi з оточенням та просоцгапьного 

досягнення цглей; 

особливостг та шляхи ефективного виргшення конфлгктгв; 

2) навички: 

монгторинг емоцгй та розпгзнавання сигналгв втрати контролю над ними; 
подолання тглесного компоненту агресивноi реакцгi; 
здгйснення емоцгйноi саморегуляцгf шляхом напрацювання ефективних 

копгнг-стратеггй; 

прогнозування короткотривалих та довготривалих наслгдкгв власних 

ВЧИНК1В; 

здгйЬнення вибору конструктивних способгв вираження гнгву; 
ефективне виргшення конфлгктгв та розвиток навичок стратеггi 

спгвпрацг; 
реалгзацгя власних потреб просоцгальним шляхом; 
критична оцгнка та альтернативне бачення пускових ситуацгй; 
планування та uine покладання; 

дотримання асертивноi позицгi у реалгзацгi власних цглей. 

6. Теми занять: 

1) заняття 1. 
Знайомство. Вступ до Програми. Знайомство зг светом емоцгй. 
Вгдкриггя Програми, ознайомлення з П цглями та завданнями, 

знайомство учасникгв Програми з ведучим(и) та мгж собою, визначення умов 
роботи групи, налагодження позитивно? атмосфери в труп!. Ознайомлення з 
видами емоцгй та iх функцгями, а також впливом на жиггя людини; 

2) заняття 2. 
Вивчай свгй гнгв. 
Ознайомлення з процесом проживання емоцгi гнгву та його складовими, 

методом визначення гнтенсивностг емоцгй; 
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3) заняття З. 
Керуй тглом. 
Розвиток навичок управлгння стресом та фгзичним збудженням пгд час 

проживання гнгву; 

4) заняггя 4. 
Пусковг механгзми гнгву. 
Формування розумгння виникнення i впливу пускових механгзмгв та 

власноi вгдповгдальностг за вибгр стратеггf поведгнки у зв'язку з Ух дгею; 

5) заняггя 5. 
Спостереження за думками. 
Розвиток навичок вгдстеження думок, формування розумгння Ух впливу 

на емоцгi та поведгнку; 

6) заняггя 6. 
Способи вираження гнгву. 
Формування уявлення про ргзнг способи вираження гнгву, зосередження 

уваги на стратеггi контролю гнгву та на П користг; 

7) заняття 7. 
Наслгдки гнгву. 
Формування розумгння власноi вгдповгдальностг за короткостроковг та 

довгостроковгнаслгдки гнгву; 

8) Заняггя 8. 
Як попередити конфлгкт. 
Формування навичок короткотривалих методгв контролю гнгву 

(уникнення та вихгд гз конфлгктогенноi ситуацгi); 

9) Заняття 9. 
Конструктивне вираження емоцгй. 
Формування навичок асертивностг та реалгзацгi власних потреб 

просоцгапьним шляхом; 
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10) Заняли 10. 
Навички спглкування. 
Формування комунгкативних навичок та соцгальноУ компетентностг, 

зокрема навичок виргшення проблем конструктивним шляхом; 

11) Заняггя 11. 
Як думати критично, щоб вчиняти рацгонально. 
Формування уявлення та розвиток навичок критичного мислення та 

виргшення проблем; 

12) Заняггя 12. 
Моя пгдтримка на шляху до мети. 
Розвиток навичок мотивацгг на етапах змгни поведгнки та побудови 

перспективних плангв у жиггг. Пгдбиггя пгдсумкгв занять. 

III. Заходи Програми 

1. Програма складаеться з дванадцяти занять. У разг груповоi форми 

реалгзацгУ Програми заняггя тривае 120 хв (2 год), у разг гндивгдуальноi —
60 хв (1 год). 

Рекомендована пергодичнгсть занять — не ргдше одного разу на тиждень. 

2. Основна форма проведення 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 груповоУ форми проведення — 6-8 
oci6, максимально можлива кглькгсть —12 oci6. 

Групова робота у межах тренгнгу реалгзуеться у ргзних формах, що 
охоплюють гнформацгйнг повгдомлення та презентацгf ведучих, пошук 
творчих гдей за допомогою «мозкового штурму», бесгди та обговорення, 

роботу в групах, рольовг ггри, гндивгдуальнг та домашнг завдання. Пгд час 
гндивгдуапьних зустргчей ведучий використовуе тематичнг вправи занять 

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

проходження 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 

IЗГ1ДНО 3 ОРИГ1NАЛ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мгнгстерства юстицгf Украiни 

-~гг< е -2о1 в року х -IУ ~9 

Пробацгйна програма 
«Попередження вживання психоактивних речовин» 

для повнолгтнгх суб'ектгв пробацгУ 

I. Стисла характеристика 

Цгльова група: повнолгтнг суб'екти пробацгi. 
Кглькгсть занять: 13. 
Форма проведения та тривалгсть: 
гндивгдуальна (загальна тривалгсть - 13 год, одне заняття - 1 год); 
групова (загальна тривалгсть -26 год, одне заняггя -2 год). 
Пергодичнгсть: не ргдше одного разу на тиждень. 
Ведучий - особа, яка проводить заняггя, передбачене Пробацгйною 

програмою «Попередження вживання психоактивних речовин» (далг -
Протрама). Ведучий може бути представником персоналу органу пробацгi, 
який пройшов навчання щодо реалгзацгг пробацгйних протрам (далг -
куратор), або особою, що залучаеться до реалгзацгi Програми. 

Учаеники - суб'екти пробацгi, якг виконують заходи, передбаченг 
Програмою. 
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II. Опис 

1 Метою Програми е досягнення позитивних змгн у поведгнцг 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 iх вживання. 

2. Завдання/функцгi Програми: 

1) гнформування та сприяння усвгдомленню негативного впливу 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 позитивних стратеггй емоцгйнон регуляцгi та подолання 

жигreвих негараздгв; 

4) розвиток переконання та цгнностей, якi сприяють самомотивацгi та 
створенню позитивно? жиггевоiперспективи; 

5) розвиток навичок подолання зриву та управлгння потягом до 

вживання ПАР пгд час перебування в peмicii; 

6) мотивування до використання стратеггi зменшення шкоди та до 
припинення вживання ПАР, проходження курсу лгкування та реабглгтацгi. 

З. Цгльовою групою, на яку спрямовано Програму, е повнолгтнг суб'екти 
пробацгi, звгльненг вiд вгдбування покарання з випробуванням 

(долг - 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, що зумовлюють застосування Програми, та якг зловживають ПАР без 
належного розумгння можливих негативних наслгдкгв, мають низький ргвень 
розвитку навичок саморегуляцгi. 
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4. Методологгчнг засади Програми: 

1) Програму розроблено на засадах когнгтивно-поведгнковоТ психологгi 

та моделг змгни поведгнки Джеймса Прочаски та Карла ДгКлементе. 

Програма мгстить пояснення етапгв розвитку зловживання та залежностг, 

низку когнгтивних, поведгнкових та тглесних технгк, спрямованих на 

розвиток навичок саморегуляцгi. Базовою гдеею когнгтивно-поведгнковоТ 

психологгТ е те, що емоцгйнг реакцгТ та поведгнка людини залежать вгд думок, 
переконань, гнтерпретацгй тригерних (пускових) ситуацгй, основою чого е 

сприйняття людиною подгй, що вгдбуваються. Поведгнковий аспект полягае в 
тому, що поведгнка або те, що ми робимо, вгдгграе ключову роль у пгдтримцг 
або змгнг психологгчних стангв людини; 

2) у Програмг увагу в основному зосереджено на поведгнкових аспектах 
(поведгнка зловживання ПАР), на здатностг особи здгйснювати контроль 

власноТ поведгнки та робити вибгр щодо ргзних стратеггй. Iншим важливим 
аспектом Програми е сприяння розвитку навичок зменшення шкоди та 
профглактики рецидивгв, що включае виявлення i уникнення ситуацгй 
пгдвищеного ризику, дослгдження ргшень, що призводять до вживання ПАР, 
сприяння змгнг способу життя, аналгз попереднгх рецидивгв для зниження 

ймовгрностг Ух виникнення у майбутньому; 

3) Програма спрямована не на виргшення окремих проблем, пов'язаних з 
психгчним здоров'ям oci6, якi перебувають в конфлгктг гз законом, а на 
сприяння розумгнню особою негативного впливу, вживання ПАР, розвитку 
навичок саморегуляцгТ та контролю поведгнки щодо вживання ПАР, 
використання стратеггй зменшення шкоди. 

5. Знання та навички, якi можуть набуватися за результатами 

проходження Програми: 

1) знання: 

вплив ргзних ПАР на особистгсть, спосгб життя та здоров'я; 
наслгдки вживання ПАР для емоцгйноТ сфери людини та вплив на 

процеси прийняггя ргшень; 
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етапи розвитку залежностг та види допомоги людям, якг мають 
залежнгсть; 

законодавчг заходи протидгi незаконному обггу наркотичних засобгв, 

психотропних речовин i прекурсоргв та зловживанню ними; 
стратеггi зменшення шкоди; 
розпгзнавання стресових факторгв та напрацювання ефективних 

гнструментгвТх подолання; 

можливг альтернативи вживанню ПАР, заняггя для вгдволгкання вiд 
потягу до вживання ПАР; 

переконання та цгнностг, що сприяють самомотивацгi та створенню 
позитивноi жиггевоiперспективи; 

наявнг та ймовгрнг зовнгшнг i внутргшнг причини, умови та фактори, що 
провокують до вживання ПАР; 

асертивна стратеггя у взаемодП з гншими, зокрема вгдмова вiд пропозицг[ 
щодо вживання ПАР; 

можливостг розвитку мережг пгдтримки; 
особливостг та шляхи ефективного планування змгн, алгоритми 

поведгнки в ситуацгях зриву чи високого ризику; 

2) навички: 

використання стратеггй зменшення шкоди; 
здгйснення емоцгйноi саморегуляцгi шляхом напрацювання ефективних 

копгнг-стратеггй; 

цглепокладання та використання стратеггй маленьких крокгв,складання 

графгка дня та наповнення його корисними справами; 
контроль над провокуючими ситуацгями та збагачення сценаргю 

поведгнки в них; 
стратеггУ подолання сипи звички та управлгння потягом до вживання 

ПАР; 
навички вгдмови i протистояння тиску щодо вживання ПАР з боку 

соцгального оточення; 

ефективна взаемодгя з оточенням, виргшення конфлгктгв прийнятним 
шляхом та просоцгальне досягнення цглей; 

поведгнка у разг зриву та в ситуацгях високого ризику. 
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6. Теми занять: 

1) заняття 1. 
Знайомство. Вступ до Програми. Здоров'я та звички. 
Вгдкриття Програми, ознайомлення з П цглями та завданнями, 

знайомство учасникгв Програми з ведучим(и) та мгж собою, визначення умов 
роботи групи, налагодження позитивноi атмосфери в rpyni. Визначення 

основних факторгв, що впливають на здоров'я, аналгз ргзних сфер жиггя, у 
тому числг звичок та Ух впливу на якгсть життя; 

2) заняття 2. 
Що таке залежнгсть. 
Ознайомлення з етапами формування залежностг та можливими видами 

допомоги людям, якi мають залежнгсть. Створення можливостг замислитися 
над причинами вживання ПАР, варгативнгстю способгв саморегуляцг[; 

3) заняття 3. 
Причини та наслгдки вживання психоактивних речовин. 
Розвиток навичок розпгзнаваннн внутргшнгх причин, якi штовхають до 

вживання ПАР, аналгз наслгдкгв впливу стану сп'янгння на прийняггя ргшень, 
зокрема щодо дгй, що суперечать нормам законодавства; 

4) заняття 4. 
Як зменшити шкоду. 
Ознайомлення з наслгдками вживання ПАР для здоров'я, зокрема 

ризики гнфгкування ВIЛ та гепатитами. Напрацювання стратеггi зменшення 
шкоди; 

5) заняття 5. 
Долай стреси тверезо. 

Ознайомлення 31 стресовими факторами та реакцгею на них. 

Напрацювання ефективних стратеггй подолання стресу та тглесноi напруги 

(релаксацгя, дихання, фгзична активнгсть); 

6) заняггя 6. 
Що мотивуе до змгн. Цглепокладання. 
Ознайомлення з моделлю змгни поведгнки та методикою маленьких 

крокгв у досягненнг змгн. Мотивування учасникгв до зважування плюсгв та 
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мгнусгв вживання ПАР та сприяння пошуку альтернатив. Допомога в аналгзг 
збиткгв та вигоди вiд вживання ПАР та вгдмови вiд Ух вживання; 

7) заняггя 7. 
Аналгз поведгнки, пов'язаноi гз вживанням ПАР. 
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. Допомога в аналгзг 
наслгдкгв поведгнки, пов'язаноi гз вживанням ПАР: тих, кто змушуе до такоi 
поведгнки, та тих, кто змушуе вгдмовитися вiд такоi поведгнки; 

8) заняггя 8. 
Навички контролю провокуючими ситуацгями. 
Розвиток навичок аналгзу ситуацгй ргзного ргвня ризику щодо вживання 

ПАР та напрацювання якомога бгльшого числа варгантгв поведгнки у 
ситуацгях пгдвищеного ризику з метою розвитку навичок управлгння ними 

через вибiр цоведгнки; 

9) заняття 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 мотивацгУ з перечитуванням переваг вiд стану тверезостг); 

10) заняття 10. 
Як сказати 
Напрацювання алгоритму вгдмови вiд пропозицгi вжити ПАР. 

Ознайомлення з асертивною позицгею щодо взаемодгi з оточенням та 

подолання його тиску; 

11) заняття 11. 
Полгпшуемо самопочуття та розвиваемо здорове мислення. 
Визначення, якi сане емоцгйнг стани спричиняють потяг до вживання 

ПАР, та розвиток навичок Ух мгнгмгзацгi за ддопомогою формування здорового 
мислення у ситуацгях пгдвищеного ризику, а також щоденного планування 

корисноi та приемноi дгяльностг; 
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12) заняття 12. 
Мережа пгдтримки. 
Формування мережг пгдтримки у ргзних сферах жиггя учасникгв 

Програми. Розвиток навичок ефективноi комунгкацгi у разг звернення за 
пгдтримкою, у тому числг, як бути почутим та чути гнших; 

13)заняття 13. 
Змгни — рух по спгралг вгору. 
Напрацювання плану подальших змгн для пгдтримки тверезостг. 

Формування алгоритму дгй у ситуацгях високого ризику та пiд час зривгв з 
метою мгнгмгзацгi iх тривалостг та наслгдкгв. Розвиток навичок самомотивацгi 
та пгдтримки на етапах змгн. Пгдбиття пгдсумкгв занять. 

III. Заходи Програми 

1. Програма складаеться з тринадцяти занять. У разг груповоТ форми 
реалгзацгf Програми заняггя тривае 120 хв (2 год), у разг гндивгдуальноi —
60 хв (1 год). 

Рекомендована пергодичнгсть занять — не ргдше одного разу на тиждень. 

2. Основна форма проведення занять у межах Програми - тренгнг 
розвитку навичок, який може реалгзовуватися 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. 

Групова робота у межах тренгнгу реалгзуеться у ргзних формах, що 
охоплюють гнформацгйнг повгдомлення та презентацгi ведучих, пошук 
творчих гдей за допомогою «мозкового штурму», бесгди та обговорення, 
роботу в групах, рольовг irpи, 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 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 учасникгв до проходження Програми; 
знань i навичок учасникгв пгсля проходження Програми; 
кожного заняггя; 
досягнень кожного учасника; 
Програми в цглому; 
досягнень на шляху до позитивник змгн. 
Примгрнг форми оцгнки досягнень мгстяться у посгбнику до Програми. 

2. Пгсля завершення Програми складаеться оцгнка результатгв 

проходження Програми та висновок щодо виконання заходгв вгдповгдно до 
пункту 10 Перелгку заходгв щодо реалгзацгн пробацгйних програм, 
затвердженого наказом Мгнгстерства юстицгf Украiни 28 березня 2018 року 
№ 926/5, зареестрованого в Мгнгстерствг юстицгi Украiни 24 квгтня 
2018 року за № 483/31935. 
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