




Опис практики. 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид практики Виробнича / стажерська в 
Центрах пробації 

Загальний обсяг кредитів / годин 9 / 270 
Курс 4  
Семестр 8  
Кількість змістовних компонентів з 
розподілом: 

  

Обсяг кредитів 9  
Обсяг годин, із них 270  
аудиторні 10  
самостійна робота 4  
Тривалість у тижнях 6  
Форма семестрового контролю Звіт і захист результатів 

практики 
 

1. Бази практики.   
 
Державна установа «Центр пробації», уповноважені органи філії Державної 

установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області. 
 

2. Мета та завдання практики. 
 
Мета практики: формування розуміння у студентів засад нормативно-

правової бази діяльності уповноважених органів філій Державної установи 
«Центр пробації»; поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань і 
практичних навичок у галузі соціальної роботи з особами, які перебувають у 
конфлікті з законом, на різних етапах відбування встановленого судом покарання 
не пов’язаного з позбавленням волі; набуття вмінь і навичок соціально-
профілактичної роботи з різними типами засуджених; вдосконалення навичок 
соціально-виховної роботи з різними категоріями клієнтів за існуючими 
пробаційними програмами. 

Завдання виробничої / стажерської  в Центрах пробації практики: 
– брати участь у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та 

навчання суб’єктів пробації; 
– брати участь у складанні досудової доповіді й оцінці ризиків вчинення 

повторного кримінального порушення повнолітніми особами, які вчинили 
кримінальні правопорушення;  





– брати участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами 
пробації; 

– брати участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із 
суб’єктами пробації; 

– брати участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із 
суб’єктами пробації; 

– брати участь у наданні консультативної, психологічної та інших видів 
допомоги суб’єктам пробації; 

– брати участь у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до 
навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності; 

– сприяти та брати участь у реалізації пробаційних програм стосовно 
суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням; 

– брати участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення 
суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 
правопорушень. 

 
3. Результати проходження практики. 
 

Відповідно до освітньо-професійної  програми 231.00.01 Соціальна робота 
(ОП 2. ОК. 22), після закінчення проходження виробничої / стажерської у 
Центрах пробації практики, студенти набувають загальних і фахових 
(спеціальних) компетенцій та отримують і демонструють програмні результати 
навчання, що наведені у табл. 1. 

Таблиця 1. 
Компетенції студента після проходження  

виробничої / стажерської у Центрах пробації практики 
 

Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 3 
(загальні 
компетентності) 

Здатність застосовувати знання на практиці. 

ФК – 1 
 
 
 
ФК – 4 
 
(фахові 
компетентності) 

Здатність діяти згідно з Етичним кодексом спеціалістів із 
соціальної роботи (соціальних працівників і соціальних 
педагогів) України 
 
Вміння оптимально використовувати технології 
соціальної роботи. 

ПРН 1 
 
 
 

Знання теоретичних основ соціальної роботи, соціальної 
політики, системи соціального захисту населення, 
соціального підприємництва та інших механізмів 
вирішення соціальних проблем. 



ПРН 4 
(програмні 
результати 
навчання) 

Знання сутності процедури здійснення оцінки потреб 
клієнтів. 
 

 
4. Структура практики 

 

Етапи проходження практики та види діяльності 
студентів 

Розподіл годин 
між видами 

робіт 

Етап 1. Установча конференція з виробничої / стажерської в Центрах пробації 
практики 

1.1. Установча конференція з виробничої / стажерської в 
Центрах пробації практики 2 

1.2. Лекція «Особливості організації та проведення 
соціальної роботи з засудженими працівниками 
уповноважених органів філій Державної установи «Центр 
пробації» 

2 

Разом 4 
Етап 2. Проходження практики у відділеннях (філіях) Державної установи 

«Центр пробації» 
2.1. Вивчення законодавчої та нормативно-правової бази 
діяльності працівників уповноважених органів філій 
Державної установи «Центр пробації», їх функціональних 
обов’язків 

40 

2.2. Досудова пробація. Участь в організації та проведенні 
соціальної роботи з підозрюваними на етапі досудової 
пробації (соціально-психологічне вивчення особистості 
засудженого; аналіз отриманої інформації; складання 
досудової доповіді; оцінки ризиків обвинуваченого; 
складання соціально-психологічної характеристики на 
обвинуваченого; підготовка висновків) 

40 

2.3. Наглядова пробація. Участь у здійсненні нагляду за 
засудженими, які знаходяться на обліку в уповноважених 
органах філіях Державної установи «Центр пробації»; 
складання індивідуального плану роботи із засудженим з 
урахуванням оцінки ризиків вчинення кримінального 
правопорушення; участь у проведенні соціально-виховної 
роботи із засудженими, які перебувають на обліку в 
уповноважених органах філіях Державної установи «Центр 
пробації»; участь у наданні консультативної, психологічної 

40 



та інших видів допомоги, сприяти працевлаштуванню, 
залучення до навчання, проведення індивідуально-
профілактичної роботи з засудженими 
2.4  Соціально-виховна робота. Надання консультативної, 
психологічної та інших видів допомоги засудженим; 
проведення соціально-виховної роботи із засудженими 
проведення індивідуально-профілактичної роботи із 
засудженими; участь у реалізації пробаційних програм 
стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з 
випробуванням: «Зміна прокримінального мислення», 
«Подолання агресивної поведінки», «Попередження 
вживання психоактивних речовин», «Формування життєвих 
навичок». 

40 

2.5. Пенітенціарна пробація. Участь у сприянні 
засудженим, які готуються до звільнення, у: визначенні 
місця проживання після звільнення; влаштуванні до 
спеціалізованих установ для звільнених; госпіталізації до 
закладів охорони здоров’я осіб, які потребують 
стаціонарної медичної допомоги; працевлаштуванні 
працездатних осіб; участь у наданні допомоги працівникам 
уповноважених органів філій Державної установи «Центр 
пробації» у працевлаштуванні засуджених, залученні їх до 
навчання, виховних заходів і соціально корисної діяльності. 

40 

2.6. Участь в організації і проведенні заходів у межах 
поточної діяльності спеціалістів уповноважених органів 
філій Державної установи «Центру пробації» 

40 

2.7. Проведення керівниками практики практичних занять 
з особливостей проходження практики студентами на 
кожному її етапі. 

8 

2.8. Організація та проведення супервізії викладачами 
кафедри проходження практики студентами   12 

Разом 260 
Етап 3. Підготовка звітності та підведення підсумків практики 

3.1. Підготовка та подання Трекеру професійного розвитку 
студента під час виробничої / стажерської в Центрах 
пробації практики. 

2 

3.2. Презентація результатів практики на підсумковій звітній 
конференції. 2 

3.3. Залік 2 
Разом 6 

Усього 270 
  



5. Зміст практики 
 

5.1. Особливості організації і проведення практики. 
 

Формами проведення виробничої / стажерської в Центрах пробації практики 
є: польова (в уповноважених органів філій Державної установи “Центр пробації” 
у м. Києві та Київській області, визначених у програмі практики та в офіційному 
розпорядженні); інтервізійні групи (розподіл студентів за супервізором). 

Місце проходження практики обирається з урахуванням побажань 
студентів, із запропонованих керівником практики. Проходження практики 
погоджується із керівниками обраних баз практики (уповноважені органи філії 
Державної установи “Центр пробації”  у м. Києві та Київській області). 

Окрема інформація про діяльність уповноважених органів філій Державної 
установи “Центр пробації”, отримані результати під час проходження практики 
можуть мати грифи «конфіденційно», «для службового користування» або 
«таємно». Ці відомості не підлягають оприлюднення, а у разі витоку таких даних 
стороннім людям, передбачається відповідальність від дисциплінарної до 
кримінальної. 
 

1 тиждень:  
–  ознайомлення з нормативно-правовою базою діяльності уповноважених 

органів філій Державної установи “Центр пробації” (Закон України «Про 
пробацію» та інші нормативно-правові документи);  

– ознайомлення зі структурою Державної установи «Центр пробації»; 
– ознайомлення з науково-методичним забезпеченням діяльності 

співробітників уповноважених органів філій Державної установи «Центр 
пробації»  

– ознайомлення з функціональними обов’язками фахівців уповноважених 
органів філій Державної установи “Центр пробації” (на базі Інституту людини, в 
рамках передбаченої програми практики, проведення лекції (2 години); 

– вихід в агенцію, знайомство з базою практики (уповноважені органи 
філії Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та Київській області). 
 

Лекція: «Особливості організації та проведення соціальної роботи з 
засудженими в уповноважених органах філіях Державної установи «Центр 
пробації» (2 години) 

Соціальна робота у період досудової пробації. Оцінка ризиків вчинення 
кримінального порушення підозрюваним. Соціальна робота під час наглядової 
пробації. Пробаційні програми. Участь волонтерів у діяльності Центрів пробації. 
Особливості соціальної роботи у період пенітенціарної пробації. 

Основні поняття: Державна установа «Центр пробації»; Закон України «Про 
пробацію»; досудова пробація; наглядова пробація; соціально-виховна робота; 
пробаційна програма; підозрюваний; засуджений; пенітенціарна пробація; 
ризики. 



2 тиждень:  
– участь у підготовці досудової доповіді про обвинуваченого; 
– складання соціально-психологічної характеристику на обвинуваченого; 
– проведення оцінки ризиків обвинуваченого щодо можливостей вчинення 

ним повторного кримінального правопорушення; 
– підготовка висновку про можливість виправлення обвинуваченого без 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 
 

Практичне заняття 1. Соціальна робота під час досудової пробації (2 
години). 
 
3 тиждень:  

– брати участь у здійсненні нагляду за засудженими, які знаходяться на 
обліку в уповноважених органах філіях Державної установи «Центр пробації»; 

– складання індивідуального плану роботи із засудженим з урахуванням 
оцінки ризиків вчинення кримінальних правопорушень; 

– брати участь у проведенні соціально-виховної роботи із засудженими, 
які знаходяться на обліку в уповноважених органах філіях Державної установи 
“Центр пробації”; 

– брати участь у наданні консультативної, психологічної та інших видів 
допомоги, сприяти працевлаштуванню, залучення до навчання, проведення 
індивідуально-профілактичної роботи з засудженими. 
 

Практичне заняття 2. Напрями волонтерської діяльності, пов’язаної з 
пробацією, організація діяльності волонтерів пробації (2 години). 
 

4 тиждень:  
– надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги 

засудженим; 
– проведення соціально-виховної роботи із засудженими проведення 

індивідуально-профілактичної роботи із засудженими; 
– брати участь у реалізації пробаційних програм стосовно осіб, звільнених 

від відбування покарання з випробуванням: «Зміна прокримінального мислення», 
«Подолання агресивної поведінки», «Попередження вживання психоактивних 
речовин», «Формування життєвих навичок». 
 

Практичне заняття 3. Особливості реалізації пробаційних програм під час 
наглядової пробації (2 години). 
 

5 тиждень:  
– брати участь у сприянні засудженим, які готуються до звільнення, у: 

визначенні місця проживання після звільнення; влаштуванні до спеціалізованих 
установ для звільнених; госпіталізації до закладів охорони здоров’я осіб, які 
потребують стаціонарної медичної допомоги; працевлаштуванні працездатних 
осіб; 



– брати участь у наданні допомоги працівникам уповноважених органів 
філій Державної установи “Центр пробації” у працевлаштуванні засуджених, 
залученні їх до навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності. 

 
Практичне заняття 4. Соціальна робота в пенітенціарній пробації: практика 

реалізації програм з ресоціалізації та соціалізації засуджених. 
 

6 тиждень: 
– брати участь в організації і проведенні заходів у межах поточної 

діяльності спеціалістів уповноважених органів філій Державної установи “Центр 
пробації”; 

– підготовка звітної документації про проходження виробничої / 
стажерської практики в Центрах пробації. 
 

Форс-мажорні обставини: у випадку надзвичайної ситуації  (епідемія, 
карантин тощо) практика проводиться в онлайн режимі керівниками практики від 
інституту та районного відділу Державної установи «Центр пробації» і 
забезпечується дистанційним ЕНК. 
 
5.2. Завдання для самостійної роботи та/або перелік індивідуальних завдань 
для студентів. 

 
Самостійна робота 1. Підготувати досудову доповідь, соціально-

психологічну характеристику та висновки на підозрюваного (з урахуванням 
вимог конфіденційності) (Додаток В). 

 

Самостійна робота 2. Взяти участь у реалізації будь-якої пробаційної 
програми для неповнолітніх засуджених, проаналізувати її вплив на свідомість 
засудженого (Додаток Г), провести анкетування (Додаток Д). 

 
5.3.   Обов’язки студентів під час проходження практики. 

 

Студенти університету при проходженні практики зобов’язані: 
 
- під час установчої конференції одержати від керівника практики від 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи розпорядження  про 
направлення на базу практики, програму практики та інші матеріали, що 
передбачені проходженням практики, консультацію щодо оформлення всіх 
необхідних документів та фото звітності; 

- своєчасно прибути на базу практики; 
- ознайомитися з правилами техніки безпеки, охорони праці, внутрішнього 

розпорядку уповноваженого органу філії Державної установи «Центр пробації» 
та суворо їх дотримуватися; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 



практики; 
- дотримуватися принципу конфіденційності у роботі з підозрюваними та 

засудженими, які знаходяться на обліку уповноважених органів філій Державної 
установи «Центр пробації»; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 
- своєчасно оформити звітну документацію; 
- захистити звіт про проходження практики. 
 
5.4. Обов’язки керівників практики від кафедри та від бази практики. 
 
Обов’язки керівника практики від кафедри Інституту: 
 
- розробити та своєчасно оновити програму практики, тематику 

індивідуальних завдань на період проходження практики; 
- підібрати бази для проходження студентами практики, провести 

підготовчу роботу для укладання договорів із ними, подати їх до Відділу 
практики для перевірки та подальшої реєстрації; 

- узгодити з базами практики програми та строків проведення практики, 
кількості студентів-практикантів; 

- ознайомити студентів з програмою практики, метою, завданнями, 
критеріями оцінювання, системою та формою звітності; 

- розподілити студентів за базами практик; 
- підготувати проект розпорядження щодо направлення студентів на 

практику відповідно до інформації про розподіл студентів за базами практики з 
призначенням керівників; 

- організувати та провести установчу та звітну конференцію за участю 
керівників баз практики; 

- провести всі організаційні заходи перед  направленням студентів на 
практику: інструктаж про порядок проходження практики; інструктаж з техніки 
безпеки; забезпечити студентів-практикантів необхідною документацією тощо; 

- контроль за своєчасним прибуттям студентів до бази практики та її 
відвідуванням; 

- здійснювати керівництво практикою, контролювати її проходження 
студентами щодо виконання її програми й індивідуальних завдань, строків її 
проведення, правил внутрішнього трудового розпорядку баз практики; 

- отримати від адміністрації баз практики копії / витягу з наказу / 
розпорядження про прийняття студентів на практику із зазначенням строків та 
призначенням безпосередніх керівників від установи чи організації; 

- забезпечити, разом з керівником від бази практики, якісного проходження 
практики відповідно до затвердженої програми; 

- контролювати умови праці та побуту студентів на базі практики, провести 
з ними обов’язкові інструктажі з охорони праці і техніки безпеки; 

- надавати методичну допомогу студентам під час виконання завдань 



практики, збору матеріалів, проведення консультацій тощо; 
- брати участь у комісії із захисту студентських звітів про практику та 

передати їх на кафедру для зберігання; оцінити результати проходження 
практики; 

- зробити аналіз і забезпечити обговорення підсумків виконання 
студентами програми практики на засіданні кафедри; 

- звітувати на вченій раді Інституту результати проведення практики. 
 
Обов’язки керівників від бази практики: 
 
- прийняти студентів на практику згідно з календарними планом; 
- визначити робоче місце в структурі установи / організації для проходження 

студентами практики; 
- видати наказ / розпорядження про прийняття студентів на практику, із 

зазначенням строків і призначення безпосередніх керівників практикою від 
організації з числа постійно працюючих кваліфікованих спеціалістів; 

- провести інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки в 
організації та на робочому місці при виконанні конкретних видів робіт; 

- створити належні умови для проходження практики студентами та 
виконання її програми; не допускати студентів-практикантів до зайняття посад і 
виконання завдань, що не передбачені програмою практики та майбутньому 
фаху; 

- ознайомити студентів з організацією роботи та функціональними 
обов’язками на конкретному робочому місці / посаді; 

- забезпечити студентів безпечними умовами праці; 
- надати студентами можливість користуватися бібліотекою, матеріально-

технічними засобами, інформаційними ресурсами й іншими документами, що є 
необхідними для виконання програми практики; 

- забезпечити та контролювати виконання студентами-практикантами 
програми практики, допомагати у підборі матеріалу для виконання 
індивідуальних завдань; 

- забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів, контролювати 
дотримання ними правил внутрішнього розпорядку; 

- оцінити якість виконаних робіт, скласти на них характеристику з 
відображенням у неї таких даних: виконання програми практики 
(індивідуального завдання), якість професійних знань і умінь, набуття 
практичних навичок, ставлення студентів до роботи тощо. 
  



6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Види робіт/діяльності студента 
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Максимальна кількість 
балів 

Види робіт/діяльності студента 

Максимальна кількість 
балів 
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Участь у настановній конференції  присутність 1 1 1 
Лекція присутність 1 1 1 
Практичні заняття Присутність, виконання 

завдань 
11 4 44 

Самостійна робота Виконання завдань 5 2 10 
Діяльність практиканта під час практики  оцінюється щоденно 

керівником від бази 
практики та 

виставляється сумарно у 
підсумковій 

характеристиці на 
студента (додаток А) 

5 30 150 

Звіт щодо проходження практики Додаток Б 10 1 10 
Характеристика з бази практики характеристика 10 1 10 
Участь у звітній конференції  Присутність, 

презентація результатів 
проходження практики 

11 1 11 

Разом - 237 
Максимальна кількість балів: 237 
Розрахунок коефіцієнта: 

237:100=2,37; К=2,37, де: 
• 237 - максимальна кількість балів, яку студент може набрати за проходження практики; 
• 100 - оцінка (максимально можлива); 
• 2,37 - коефіцієнт з проходження виробничої / стажерської практики в Центрах пробації. 

 
6.2. Перелік звітної документації. 

 
Основними звітними документами щодо проходження виробничої / 

стажерської в Центрах пробації практики студентом є: 
1. Трекер професійного розвитку студента (Додаток А). 
2. Трекер професійного розвитку під час проходження практики 

(Додаток Б). 
3. Характеристика з підписом начальника уповноваженого органу філії 



Державної установи “Центр пробації” у м. Києві та Київській області з 
рекомендованою оцінкою та затвердженої директором Державної установи 
«Центр пробації» з печаткою. 

4. Фотоматеріали та відеоматеріали. 
5. Презентація проходження практики в уповноважених органах філіях 

Державної установи “Центр пробації”. 
6. Виконані практичні завдання та завдання до самостійної роботи. 

 
6.3.  Вимоги до звіту про практику. 

 
Звітна документація подається студентом керівнику практики від кафедри у 

термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до оголошеної дати 
проведення звітної конференції з практики. 

 
6.4. Система контролю та критерії оцінювання. 

 
Під час проходження практики студентами щотижня організується та 

здійснюється супервізія їх діяльності як призначеним керівником від бази 
практики, так і керівником від кафедри.  

Контроль за відвідування бази практики та виконання завдань студентів 
покладається на керівника від бази практики. Контроль за відвідуванням лекції 
та практичних занять, виконання завдань самостійної роботи покладається на 
керівника практики від кафедри. 

Підсумки практики підбиваються на звітній конференції (після 
представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту підсумків 
практики перед комісією, яка призначається завідувачем кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри та директором інституту, 
враховуючи пропозиції керівників практики від базової установи та від кафедри, 
наслідки захисту результатів практики, загальних підсумків практики й 
самооцінки студента. 

Критеріями оцінки є: 
– успішність виконання студентом завдань практики; 
– успішність виконання студентом доручень керівника бази практики; 
– дотримання студентами етичних правил, виробничої дисципліни, правил 

внутрішнього розпорядку уповноважених органів філій Державної установи 
“Центр пробації”  у м. Києві та Київській області; 

– власна активність, ініціативність студента у процесі виконання завдань 
практики; 

– систематичність і якість ведення трекеру професійного розвитку ; 
– повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про проходження 

виробничої / стажерської в Центрах пробації практики; 
– якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність наданих 

методичних матеріалів; 



– змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей на 
запитання на заключній конференції. 

 
Оцінка процесу проходження практики студентом керівником від бази 

практики – є рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри на 
основі наданої базою практики характеристики студенту, поданої ним у звітній 
документації; рекомендацій керівників практики та виступу студента на звітній 
конференції. 

 
6.5. Шкала відповідності оцінок. 
 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 100-
бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) 
в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих 
(грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю 
повторного перескладання за умови належного 
самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення дисципліни 

7. Рекомендовані джерела: 
 

1. Електронний ресурс: Закон України «Про пробацію». Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text. 

2. Електронний ресурс: Постанова Кабінету міністрів України «Про 
затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм» від 18 
січня 2017 року № 24. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24-
2017-%D0%BF#n9 

3. Електронний ресурс: Наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2017 
року № 98 / 5 «Про затвердження Положення про організацію діяльності 
волонтерів пробації». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0065-
17#n13 



4. Електронний ресурс: Кримінально-виконавчий кодекс України. Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text 

5. Електронний ресурс: Закон України «Про волонтерську діяльність». 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text 

6. Електронний ресурс: Закон України «Про захист персональних даних». 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text 

7. Електронний ресурс: Закон України «Про соціальні послуги». Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15#Text 

8. Електронний ресурс: Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-
14#Text 

9. Електронний ресурс: Наказ Міністерства юстиції України від 27.01.2017 
року № 200 / 5 «Про затвердження Порядку складання досудової доповіді». 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-17#n13 

10. Електронний ресурс: Законом України "Про Державну кримінально-
виконавчу службу України". Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text. 

11. Наказ Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 2649/5 «Про 
затвердження Типового положення про уповноважений орган з питань пробації 
та Типового положення про сектор ювенальної пробації». 

12. Наказ Міністерства юстиції України від 22.11.2011 № 3361/5 «Про 
затвердження Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів 
за межі установ виконання покарань». 

13. Наказ Міністерства юстиції України від 28.09.2012 № 1439/5 «Про 
затвердження Порядку подання до Адміністрації Президента України матеріалів 
за клопотаннями  про помилування засуджених та виконання указів Президента 
України про помилування». 

14. Наказ Міністерства юстиції України від 27.01.2017 № 200/5 «Про 
затвердження Порядку складення досудової доповіді». 

15. Наказ Міністерства юстиції України від 27.04.2018 № 1301/5 «Про 
затвердження Порядку виконання уповноваженими органами з питань пробації 
судових рішень про призначення покарання у виді штрафу». 

16. Наказ Міністерства юстиції України від 19.03.2013 № 474/5 «Про 
затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді 
громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт». 

17. Наказ Міністерства юстиції України від 17.08.2018 № 2702/5 «Про 
затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 
правопорушення посадовими особами уповноважених органів з питань 
пробації».  

18. Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2019 № 272/5 «Про 
затвердження Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної 
роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі». 

19. Наказ Міністерства юстиції України від 28.03.2018 № 926/5 «Про 



затвердження Переліку заходів щодо реалізації пробаційних програм». 
20. Наказ Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1797/5 «Про 

затвердження пробаційних програм для неповнолітніх суб’єктів пробації».  
21. Наказ Міністерства юстиції України від 11.06.2018 № 1798/5 «Про 

затвердження пробаційних програм для повнолітніх суб’єктів пробації».  
22. Наказ Міністерства юстиції України від 23.10.2019 №3234/5 «Про 

затвердження Пробаційної програми “Формування життєвих навичок” для 
повнолітніх суб’єктів пробації».  

23. Наказ Міністерства юстиції України від 23.10.2019 №3235/5 «Про 
затвердження Пробаційної програми “Формування життєвих навичок” для 
неповнолітніх суб’єктів пробації».  

24. Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2023/5 «Про 
затвердження Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та 
осіб, узятих під варту».  

25. Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2020/5 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій оцінки ризиків вчинення повторного 
кримінального правопорушення повнолітніми особами, які вчинили кримінальні 
правопорушення (обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень)». 

26. Наказ Міністерства юстиції України від 21.12.2020 р. № 4391/5 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26.06.2018 р. № 
2020/5». 

27. Наказ Міністерства соціальної політики України Міністерства 
внутрішніх справ України Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 
юстиції України від 07.11.2011 № 429/831/769/3279/5 «Про затвердження 
Порядку взаємодії суб’єктів соціального патронажу звільнених осіб». 

28. Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики 
України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерство внутрішніх справ 
України від 03.04.2018 № 974/5/467/609/280 «Про затвердження Порядку 
взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації 
та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які 
відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 
строк».  

29. Наказ Міністерства юстиції України від 15.02.2017 № 388/5 «Про 
затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому 
громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, 
підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його 
управління».  

30. Наказ Міністерства юстиції України від 17.01.2017 № 98/5 «Про 
затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації». 

31. Наказ Міністерства юстиції України від 08.12.2020 № 4242/5 «Про 
затвердження Положення про державну установу «Центр пробації» . 

32. Наказ Міністерства юстиції України від 20.12.2019 № 4098/5 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності 



проходження пробаційних програм ». 
33. Наказ Міністерства юстиції України від 27.01.2017 № 200/5 «Про 

затвердження Порядку складання досудової доповіді». 
34. Наказ Міністерства юстиції України від 18.09.2020  № 3249/5  «Про 

реалізацію пілотного проєкту «Взаємодія уповноважених органів з питань 
пробації та установ виконання покарань при умовно-достроковому звільненні 
засуджених до позбавлення волі на певний строк або заміні невідбутої частини 
покарання більш м’яким»» 

35. Наказ Державної установи «Центр пробації» від 10.12.2020 № 741/ОД-19 
«Про затвердження Положення про філії Державної установи «Центр пробації».  

36. Наказ Державної установи «Центр пробації» від 24.01.2019 № 41/ОД-19 
«Про деякі питання обробки та захисту персональних даних у Державній установі 
«Центр пробації».  

37. Наказ Державної установи «Центр пробації» від 19.07.2019 № 583/ОД-19 
«Про затвердження Положень про Сектори ювенальної пробації філій Державної 
установи «Центр пробації».  

38. Наказ Державній установі «Центр пробації» від 20.08.2018 № 91/ОД-18 
«Про затвердження Порядку організації роботи з документами Державній 
установі «Центр пробації»  (із змінами від 21.05.2019 № 410/ОД-19).  

39. Наказ Державної установи «Центр пробації» від 09.01.2020 № 11/ОД-
20 «Про затвердження Переліку видів публічної інформації розпорядником якої 
є Державна установа “Центр пробації”». 

40. Журавель Т.В.  Соціальна підтримка дітей, які перебувають у конфлікті 
із законом, та їх сімей. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми. Київ : 
ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. –  С. 312–351. 

41. Стідз Г., Журавель Т. Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, 
які перебувають в конфлікті з законом: навч.-метод. посібник. Том 1. Київ, 2017. 
291 с. 

42. Стідз Г., Журавель Т. Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, 
які перебувають в конфлікті з законом: навч.-метод. посібник. Том 2. Київ, 2017. 
303 с. 

43. Суліцький В.В. Психологічні основи ресоціалізації засуджених: навч.-
метод. посібник. Горлівка, 2014. 263 с. (Бібліотека пенітенціарного психолога). 
 
8. Додаткові ресурси (за наявності) 
 
  



Додаток А 
ТРЕКЕР ПРОФЕСІЙНОГО  РОЗВИТКУ СТУДЕНТА 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ТРЕКЕР 

професійного розвитку 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс 4 курс 
Група СРб-1-17-4.0д. 
Спеціальність Соціальна робота 
Освітній рівень 
(бакалавр, магістр) 

бакалавр 

База практики 
(повна назва установи) 

 

Керівник від бази 
практики 

 

Керівник від Інституту  

Підпис практиканта  

Київ – 20___ _ 
 
 



Продовження додатку А 
 

Вид практики: Виробнича / стажерська в Центрах пробації 
База практики:  
Дати проходження 
практики: 

 

Координатор від бази 
практики: 

 

Мета практики: 
 

формування розуміння у студентів засад нормативно-
правової бази діяльності уповноважених органів філій 
Державної установи «Центр пробації»; поглиблення 
та закріплення студентами теоретичних знань і 
практичних навичок у галузі соціальної роботи з 
особами, які перебувають у конфлікті з законом, на 
різних етапах відбування встановленого судом 
покарання не пов’язаного з позбавленням волі; 
набуття вмінь і навичок соціально-профілактичної 
роботи з різними типами засуджених; вдосконалення 
навичок соціально-виховної роботи з різними 
категоріями клієнтів за існуючими пробаційними 
програмами. 

Завдання практики: – брати участь у здійсненні наглядових заходів за 
місцем роботи та навчання суб’єктів пробації; 
– брати участь у складанні досудової доповіді й оцінці 
ризиків вчинення повторного кримінального 
порушення повнолітніми особами, які вчинили 
кримінальні правопорушення;  
– брати участь у проведенні соціально-виховної 
роботи із суб’єктами пробації; 
– брати участь у складанні та реалізації 
індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації; 
– брати участь у проведенні індивідуально-
профілактичної роботи із суб’єктами пробації; 
– брати участь у наданні консультативної, 
психологічної та інших видів допомоги суб’єктам 
пробації; 
– брати участь у працевлаштуванні суб’єктів пробації, 
залученні їх до навчання, виховних заходів та 
соціально корисної діяльності; 
– сприяти та брати участь у реалізації пробаційних 
програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених від 
відбування покарання з випробуванням; 
– брати участь у реалізації інших заходів, 
спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та 
запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 
правопорушень. 



Продовження додатку А 
 
І. Самоменеджмент. 

Дата К-ть 
годин 

Види 
роботи 

Зміст 
роботи 

Набув вмінь 
(навичок) 

Рефлексія1 власної 
діяльності (моє 

професійне 
зростання) 

Підпис 
   координатора 

від бази 
практики 

       
       
       

 
Практикант: ______________      
Координатор від бази практики: _____________    
Керівник практики від Інституту:  _____________ 

 
 
 

  

 
1 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході виконання завдань, аналізу 
того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - висновки. 

3-… сторінка щоденника 



Продовження додатку А 
ІІ. РОЗДІЛ ТРЕКЕРУ 

1. Дата (відповідно до попередньої таблиці). 
2. Кількість годин (скільки часу витрачено за даний вид діяльності). 
3. Види роботи (чим конкретно ви займалися, який вид роботи виконували. 

Наприклад: «підготовка та написання соціально-психологічної характеристики на 
підозрюваного») 

4. Зміст роботи (треба розписати послідовність виконання роботи. Наприклад: 
«аналіз соціально-демографічних даних на підозрюваного; аналіз характеристик 
вчиненого кримінального правопорушення; аналіз психологічних характеристик 
підозрюваного; проведення оцінки ризиків обвинуваченого; загальний аналіз 
інформації та підготовка висновків для суду). 

5. Набув вмінь і навичок. У цьому пункті ви перераховуєте набуті вами навички 
(вміння). Наприклад: набув навичок робити оцінку ризиків засудженої особи: 
аналізувати історію правопорушень, умови його життєдіяльності та розвитку тощо) 

6. Рефлексія власної діяльності на базі практики (аналіз). 
- Які емоції, переживання ви відчували у цей день? З якими подіями (видами робіт) 

це було пов’язано? Що вам запам’ятовувалася найбільше всього у цей день? Чому 
новому ви навчилися і як це можна використовувати на практиці та навчанні?  

- Які труднощі виникли у ході виконання того чи іншого виду діяльності або 
взаємодії з тією чи іншою цільовою групою? 

- Які висновки ви зробили для себе щодо необхідності отримання додаткових 
теоретичних знань і практичних вмінь? 
  



Додаток Б 
Київський університет імені Бориса Грінченка  

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
 

ЗВІТ 
про виконання програми виробничої / стажерської  

в Центрах пробації практики 
 

Прізвище  
Ім’я 
По батькові 
Курс 

 

Група 
Спеціальність 
Освітній рівень 
(бакалавр, магістр) 
Керівник практики 
від Інституту 
(посада, ПІБ) 

СРб-1-17-4.0д 
Соціальна робота 

бакалавр 

Звіт захищений «____» _____________ 20 _ _ р. 
 

Підсумкова оцінка за 
практику 

   
(к-ть 
балів) 

(ЄКТС) (традиційна система) 
 

 
 
 

 
 

Київ – 20_ _ 
 
 

  



Продовження  додатку Б 
 
Загальний звіт оформлюється на окремому аркуші та має відповідати такій схемі: 
- термін проходження практики; 
- місце проходження практики; 
- короткий опис діяльності на базах практики; 
- загальні враження від проходження практики (чи виконано поставлену мету та 

завдання практики); 
- основні здобутки практиканта під час проходження практики (отримані знання, 

уміння та навички тощо); 
- основні проблеми, з якими стикався практикант; 
- пропозиції щодо вдосконалення практики. 
До звіту додається презентаціями з основними результатами професійних 

досягнень практиканта, а також відео та фотоматеріали про участь або проведення 
заходів. 

 
  



Додаток В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ  
 

ПРО НЕПОВНОЛІТНЬОГО 
ОБВИНУВАЧЕНОГО 

 
 
 

(посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-17) 
 



1. Загальна інформація 
1.1. Інформація про неповнолітнього обвинуваченого 

Прізвище, ім'я, по батькові 
 
 

 

Дата народження 
 
 

 

Місце проживання 
 
 

 

Телефон 
 
 

 

1.2. Дані про батьків або законних представників 
 
 
Мати: 
прізвище, ім'я, по батькові  
 
 

 

місце проживання 
 
 
 

 

телефон 
 
 

 

Батько: 
прізвище, ім'я, 
 по батькові  
 

 

місце проживання 
 
 

 

телефон 
 

 

Сімейний статус батьків  
 
 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 
особи, з якою проживає 
неповнолітній 
 
 

 

Телефон  

1.3.  Інформація  про представника персоналу органу пробації, який підготував досудову доповідь 

Прізвище, ім’я, по батькові 
 



Посада 
 

Телефон  
 

Дата складення досудової 
доповіді 

 

1.4. Джерела інформації 

Найменування установи, 
організації або прізвище, ім’я, 
по батькові особи, яка надає 
інформацію про 
неповнолітнього 
обвинуваченого 

Перелік документів, на підставі 
яких вносяться дані до 
досудової доповіді (наприклад, 
характеристика, письмовий 
опис бесіди тощо) 

  

 
2.  Соціально-психологічна характеристика неповнолітнього обвинуваченого 
 

Історія правопорушень 
 

Соціально-побутові умови 
 
 
 

  

Освіта, працевлаштування 
 
 

  

Стан здоров’я   

Вживання наркотичних 
речовин, алкогольних напоїв 
 

  

Стосунки у суспільстві   

Стосунки в сім’ї   

Дозвілля та відпочинок   

Особисті якості та поведінка   

Ставлення до правопорушення 
 

  

 
3. Оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення  
 

Ризик вчинення повторного кримінального правопорушення оцінюється як: 
                         низький                        середній                      високий           
 
 
4. Інформація про вплив 
криміногенних факторів на 
поведінку неповнолітнього 
обвинуваченого 

Стислий огляд виявлених криміногенних факторів, що сприяють 
підвищенню ризику скоєння повторних правопорушень 
(наприклад, вживання наркотичних речовин, брак навичок 
управління власними емоціями тощо). Мотивація 



 

неповнолітнього до змін і самовдосконалення та його готовність 
брати участь у послугах, програмах і заходах із втручання 
 
 
 
 
 
 
 

5. Висновок про можливість 
виправлення без обмеження або 
позбавлення волі на певний 
строк 

Висновок органу пробації про можливість виправлення 
неповнолітнього без позбавлення або обмеження волі на певний 
строк 
 
 
 
 
 

6. Рекомендації щодо заходів, 
спрямованих на мінімізацію 
ризику повторного вчинення 
неповнолітнім обвинуваченим 
кримінальних правопорушень 

Рекомендації мають враховувати доступність відповідних 
програм і послуг, а також наявність інших умов у громаді, що 
найбільше відповідають цільовим потребам неповнолітнього 

 
 
 
 



Додаток Г 
Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0483-18#n46 

 
ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 
 «__________________________________________________» 

(назва) 
 

Прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта пробації _____________________________ 
 
Дата народження________________ 
 
 
 
 

№ 
з/
п 

Тема заняття 
 

Дата  
і час 

Прізвища, ім’я, по 
батькові та посади 

фахівців, 
залучених до 

реалізації 
програми 

Інформація 
про 

виконання 

Примітка 
(у тому 

числі зміни 
до графіка 
та підпис 
суб’єкта 
пробації) 

      
      
      
      

 
З графіком реалізації пробаційної програми ознайомлений                                                    
  __________         __________________________________ 
(підпис)                (прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта пробації) 
 
З графіком реалізації пробаційної програми ознайомлений                                                      
_________         ___________________________________  
(підпис)               (прізвище, ім’я, по батькові батьків або законних     
                             представників неповнолітнього суб’єкта пробації) 
 
Представник персоналу органу пробації (куратор пробаційної програми)                                 
__________          ________________________________ 
(підпис)                         (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
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ОЦІНКА 
 результатів проходження пробаційної програми 

 
 
Прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта пробації ___________________________ 

                               
Дата народження ________________________ 
 
Назва пробаційної програми _________________________________________  
 
Розпочато: "___" ________ 20___ р. 
Закінчено: "___" _________ 20___ р. 
 
Досягнуті результати: 
Ступінь  досягнення мети програми: 
□ низький 
□ середній 
□ високий 
 
Стисла характеристика досягнутих змін (позитивна динаміка щодо зміни у 
знаннях, навичках та установках тощо): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________          __________________         ____________________________  
 (посада куратора пробаційної програми)                        (підпис)                         (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
"___" ____________ 20______ р. 
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ПОГОДЖУЮ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 (посада керівника органу пробації, прізвище, ім’я, по батькові, підпис) 
 "___" ____________ 20___ р. 

 
ВИСНОВОК  

 
щодо виконання заходів, передбачених пробаційною програмою 

 
_____________________________________________________________________________, 
                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 
______________ р. н., засуджений(а) «___»____20___ р.  
____________________________________ 
                            (найменування суду) 
судом за частиною ______ статті____________________ Кримінального кодексу України до 
_____________________________________________________________________________, 
                                                (вид покарання) 
звільнений(а) від відбування покарання згідно зі статтею 75 (79, 104) Кримінального 
кодексу України з іспитовим строком на ______________ рік (роки). 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 76 Кримінального кодексу України на 
засудженого(у) покладено обов’язок виконувати заходи, передбачені пробаційною 
програмою 
_____________________________________________________________________________ 
                                         (назва пробаційної програми) 
__________ засудженого(у) було повідомлено про мету, знання та навички, які він (вона)      
(дата) 
може набути за результатами проходження програми, ознайомлено з порядком 
проходження програми та відповідальністю за його порушення. 

За результатами проходження пробаційної програми повідомляємо, що заходи, 
передбачені пробаційною програмою, засуджений(а): 

       
□ виконав(ла). Копія оцінки результатів проходження пробаційної програми додається 
  
□ не виконав(ла). Причини невиконання:_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________                       
_____________________________________                                                                   __________________ 
(посада куратора пробаційної програми)                                 (підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
"___" __________ 20______ р. 
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Додаток Д 
 

АНКЕТА  
«Ризики повторного та рецидивного кримінального правопорушення у 

підлітків, які перебувають у конфлікті з законом» 
 

1. Вкажіть Вашу стать: 
     А) чоловік. 
     Б) жінка.- 
 
  2. Скільки Вам повних років? _________  
 
  3. Який найвищий рівень здобутої освіти Ви маєте? 
      А) навчаюся в школі (до 9 класу). 
      Б) навчаюся в школі (9-11 клас). 
      В) ПТУ. 
      Г) технікум. 
      Д) коледж. 
      Е) ліцей. 
      Ж) Інше ______________________________________ 
 
  4. Ви працюєте? 
      А) так (вкажіть місце та посаду, працюєте по диплому чи ні, офіційно 

чи неофіційно) ______________________________________ 
      Б) ні. 
 
  5. Зі скількох осіб складається Ваша родина включаючи Вас 

(проживають разом з Вами на одній житловій площі та ведуть спільне 
господарство)? ____________________________________  

 
  6. Чи є в Вашій родині діти до 18 років (включно з Вами, якщо Вам від 

до 18)? 
        А) так, я ще не досяг 18-ти літнього віку. 
        Б) так, _________ дитини. 
        В) ні. 
 
  7. Як Ви б оцінили фінансовий стан Вашої родини? 
       А) змушені економити на харчуванні. 
        Б) вистачає на харчування. Проте для купівлі одягу та взуття 

потрібно заощадити. 
        В) вистачає на харчування та необхідний одяг, взуття. Проте для 

купівлі техніки, електроніки або ж меблів потрібно заощадити. 
        Г) будь-які необхідні покупки можу зробити в будь-який час. 
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 Д) Інше ______________________________________ 
 
8. Яке визначення поняття «кримінальне правопорушення» 

найкраще відображає Вашу думку? 
А) вчинок проти суспільства та відносин, що в ньому склалися, який 

становить небезпеку для його розвитку та карається законом. 
Б) суспільно небезпечне явище, яке загрожує життю та здоров'ю як особи 

або групи осіб. 
В) вчинок, що проти моралі особи або групи осіб. 
Г) Інше ______________________________________ 
 
9. Яким є Ваше ставлення до кримінального правопорушення? 
    А) це протиправна поведінка (як проти суспільних норм моралі, так і 

проти норм закону), тому особа, що вчинила кримінальне правопорушення 
заслуговує понести покарання згідно чинного законодавства; 

    Б) не всі кримінальні правопорушення заслуговують на покарання, 
тільки тяжкі кримінальні правопорушення та злочини такі, як розбій, вбивство 
тощо, заслуговують на покарання. 

    В) це суб'єктивне поняття, кожен визначає своє бачення кримінального 
правопорушення, в залежності від власної моралі. 

         Г) Інше ______________________________________ 
 
10. Чи вчиняли Ви кримінальне правопорушення раніше? 
А) Так, Я вчиняв, але тільки один раз. 
Б) Так, Я вчиняв більше ніж одноразово. 
В) Ні, я не вчиняв, мене підставили. 
Г) інше (прописати відповідь). 
 
       11. Я вчинив це кримінальне правопорушення, тому що:  
         А) мене підставили. 
    Б) так склалися обставини (були сімейні, особистісні тощо проблеми), 

які я міг (могла) вирішити тільки вчинивши кримінальне правопорушення. 
    В) Я не вчиняв(ла) взагалі, але …. 
         Г) інше (прописати відповідь). 
 
       12. Вкажіть статтю КК України та строк покарання який ви отримали 

(якщо епізодів декілька, вкажіть по кожному з них) ___________________         
 
13.  Як ви ставитеся до свого кримінального правопорушення? 
А) засуджую; 
Б) виправдовую; 
В) каюся; 
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Г) задоволений своїм вчинком; 
Д) жаль, що впіймали; 
Е) вчинив би ще раз 
Ж) Інше ______________________________________ 
 
14.  Як ви ставитесь до процесу розслідування кримінального 

правопорушення? 
А) Постійно порушувалися мої права; 
Б) Слідчий виконував свої обов’язки; 
В) Я допомагав слідству, намагаючись розповісти правду; 
Г) Хід слідства мене не хвилював; 
Д) Я поклався цілком на адвоката; 
Е) Інше __________________________________________ 
 
 
15. Яке визначення поняття «потерпілий» найкраще відображає Вашу 

думку? 
А)   фізична особа, якій кримінальним правопорушенням було  

завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, 
якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди та яка 
заслуговує на відшкодування завданої їй шкоди. 

Б) потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням 
заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду та яка заслуговує на 
відшкодування завданої їй шкоди. 

В) особа, які було завдано шкоду та яка заслуговує на відшкодування в 
разі заподіянні їй фізичної шкоди або ж майнової шкоди. 

Г) інше (прописати відповідь). 
 
16. Яке ваше особистісне ставлення до потерпілого? 
А) його шкода; 
Б) він сам мене спровокував; 
В) він «лох» і я скористався ситуацією; 
Г) я розумію його, але мені його не жаль; 
Д) Інше ____________________________________________________ 
 
17. Чи визнаєте ви завдану вами шкоду потерпілому? 
А) Так, визнаю, але відшкодовувати не буду; 
Б) Ні не визнаю; 
В) Визнаю та відшкодую усі збитку; 
Г) я йому нічого не винен; 
Д) Не визнаю, але відшкодую, щоб зменшити вирок суду; 
Е) Інше ____________________________________________ 
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18.  Як Ви вважаєте, чи справедливий до Вас вирок суду? 
А) так 
Б)  ні 
В) так, але можна було б дати строк менше; 
Г) я легко «отделался»; 
Д) могло б бути гірше; 
Е) Інше ____________________________________ 
 
19.  Як ви ставитесь до вироку суду? 
А) погоджуюсь; 
Б) не погоджуюсь: 
В) Інше __________________________________________ 
 
20.  Чи була Вам призначена пробаційна програма? 
А) Так, програма «Формування життєвих навичок». 
Б) Так, програма «Подолання агресивної поведінки». 
В) Так, програма «Зміна прокримінального мислення». 
Г) Так, програма « Попередження вживання психоактивних речовин» 
Д) Ні. 
 
21.  Чи охоче в берете участь в пробаційній програмі, що була Вам 

призначена? 
А) Так, я бачу помітні зміни і вже отримав для себе нові, корисні знання, 

що допоможуть мені в майбутньому не повертатися до вчинення 
кримінального правопорушення. 

Б) Так, проте поки не бачу для себе ніякої корисної інформації, не 
помічаю значних змін «в собі». 

В) Ні, я вважаю, що до мене дана програма не має ніякого відношення. 
Г) інше (прописати відповідь). 
 
22.  Чим на даний момент Ваша пробаційна програма є для Вас 

корисною або на Вашу думку буде корисною в майбутньому, що нового Ви 
дізналися (плануєте відкрити для себе)? (прописати відповідь). 

 
23.   Які Ваші плани на майбутнє? Як Ви вважаєте, під впливом тих 

чи інших обставин Ви допускаєте вчинення повторного кримінального 
правопорушення в майбутньому? (дати розгорнуту відповідь). 

 
 


