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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

Обов’язкова Спеціальність 

262 Правоохоронна 

діяльність 

Модулів –1 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Рік підготовки: 

2-й  3-й 

                                         Семестр 

Загальна кількість 

годин:   90 

 

4-й 5-й, 6-й 

Лекції 

 

14 год. 8 год. 

Семінарські заняття 

14 год. 4 год. 

Практичні заняття 

12 год. 4 год. 

Самостійна робота 

50 год. 74 год. 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Основною метою вивчення  навчальної  дисципліни «Запобігання та 

протидія домашньому насильству» є: формування у здобувачів вищої освіти 

– майбутніх фахівців правоохоронної діяльності цілісного уявлення про 

домашнє насильство, його поняття та види; формування глибоких знань 

діючого законодавства у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та порядку його застосування; правового статусу органів, що його 

застосовують; прищеплення умінь правильної кваліфікації випадків 

домашнього насильства; відпрацювання навичок дотримання правил 

особистої безпеки при реагуванні на випадки домашнього насильства; 

засвоєння правил спілкування з членами сім’ї, в якій вчиняється насильство, 

та їх практичне відпрацювання; засвоєння алгоритму реагування на випадки 

домашнього насильства та вироблення навичок його застосування; 

формування навиків складання процесуальних документів при реагуванні на 

випадки домашнього насильства; формування наукового світогляду та 

ціннісних орієнтирів, тощо. 

Завданнями навчальної дисципліни є глибоке засвоєння теоретичного 

матеріалу на семінарських та практичних заняттях згідно тематичного плану. 

Особлива увага приділяється формуванню у здобувачів вищої освіти навичок 

діяльності щодо протидії домашньому насильству та навичок складання при 

цьому необхідних документів; формуванню самостійного мислення, 

поглибленню навичок аналізу основ національного та міжнародного 

законодавства, яке регулює питання протидії домашньому насильству; 

засвоєнню алгоритму реагування на випадки домашнього насильства; 

засвоєнню механізму взаємодії під час запобігання домашньому насильству; 

відпрацюванню навичок спілкування з учасниками ситуації домашнього 

насильства; розвитку загальної правової культури здобувачів вищої освіти, 

прищепленню навичок неприйняття будь-яких форм насильства в сімейних 

стосунках. Засвоєння навчальної дисципліни «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» базується на таких видах навчальних занять, як курс 

лекцій, семінарські/практичні заняття, індивідуальні завдання та дискусії з 

актуальних проблем законодавства у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і практики його застосування. 

 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни: 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 
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ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні компетентності:  

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів 

реалізації правоохоронної функції держави. 

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності. 

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним 

апаратом права і правоохоронної діяльності. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, 

тероризму та торгівлі людьми. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу 

факти. 

СК11. Здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення 

адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів (проступків). 

СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та публічній 

безпеці. 

СК21. Здатність вживати заходів з метою запобігання та протидії 

домашньому насильству.  

СК22. Здатність забезпечувати права дітей, які перебувають у контакті 

або у конфлікті із законом 

Результати навчання:  

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний 

контексти розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для 

ефективної професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН5. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, 

вільно спілкуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у 

соціальній і професійній сферах. 

ПРН7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними 

особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, 
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адміністративні правопорушення та події. 

ПРН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та 

принципи функціонування національної правової системи. 

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно 

оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати 

превентивні та примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію 

адміністративних та кримінальних правопорушень. 

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові 

обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач 

правоохоронної діяльності. 

ПРН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю 

та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального злочину чи адміністративного правопорушення. 

ПРН20. Підтримувати, встановлені на законодавчому рівні, умови 

дотримання дозвільної системи. 

ПРН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та 

викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та 

противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

ПРН23. Запобігати та протидіяти домашньому насильству. 

ПРН24. Здійснювати діяльність у сфері забезпечення прав і свобод 

дітей, які перебувають у контакті  із законом. 

Міждисциплінарні зв’язки: Поліцейська діяльність, Адміністративно-

юрисдикційна діяльність поліції, Адміністративне право, Адміністративний 

процес, Кримінальне право, Кримінальний процес, Цивільне право та процес, 

Особиста безпека поліцейського, Кримінологія, Соціологія.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття та форми домашнього насильства. 

Історичні аспекти становлення проблеми домашнього насильства. 

Причини домашнього насильства. Наслідки домашнього насильства. 

Поширеність домашнього насильства в Україні та світі. Міфи і стереотипи, що 

сприяють вчиненню домашньому насильству, та засоби їх подолання. Основні 

теорії насильства.  

Поняття домашнього насильства, насильства за ознакою статі, ґендерно 

зумовленого насильства та їх співвідношення. Ознаки домашнього насильства 

та основні відмінності від інших видів правопорушень. Цикл насильства. Коло 

влади та контролю. Форми домашнього насильства. Індикатори прихованих 

форм домашнього насильства. Коло осіб, на яких розповсюджується дія 

законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству. 

Психологічне насильство. Фізичне насильство. Сексуальне насильство. 

Економічне насильство. Ознаки домашнього насильства. 

 

Тема 2. Правові засади запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

Міжнародні та європейські стандарти у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Документи Організації Об’єднаних Націй, 

спрямовані на запобігання та протидію домашньому насильству. Документи 

Ради Європи, спрямовані на запобігання та протидію домашньому насильству. 

Практика Європейського суду з прав людини у справах, пов’язаних з 

домашнім насильством. Зарубіжний досвід протидії домашньому насильству. 

 Національне законодавство у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Основні засади запобігання та протидії домашньому 

насильству. Основні напрями реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. Ключові елементи 

національної системи запобігання та протидії домашньому насильству.  

 

Тема 3. Відповідальність за правопорушення, пов’язані з домашнім 

насильством. 

Відповідальність за вчинення домашнього насильства. Адміністративна 

відповідальність за вчинення домашнього насильства. Кримінальна 

відповідальність за вчинення домашнього насильства. Особливості 

кримінальної відповідальності за вчинення сексуального насильства. 

Схожість і відмінності між правопорушеннями, передбаченими у ст. 126-1 КК 

і ст. 173-2 КУпАП. Цивільно-правова відповідальність за вчинення 

домашнього насильства. Особливості кваліфікації викликів, пов’язаних з 

домашнім насильством, та підтвердження факту правопорушення. 

 

Тема 4. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. 

Поняття, перелік, підстави та порядок застосування спеціальних заходів 

щодо протидії домашньому насильству. Порядок проведення оцінки ризиків 
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та винесення термінового заборонного припису уповноваженими 

підрозділами органів Національної поліції України. Правові засади винесення 

обмежувального припису та участь поліцейських в дотриманні заходів 

тимчасового обмеження. Підстави та порядок взяття на профілактичний облік 

кривдників. Правові засади та механізм направлення на проходження програм 

для кривдників. 

 

Тема 5. Правовий статус суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. 

Поняття та класифікація суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству в Україні. Повноваження 

спеціально уповноважених органів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству.  

Повноваження інших органів та установ, на які покладаються функції із 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 

Повноваження служби у справах дітей у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Повноваження органів управління освітою, 

навчальних закладів, установ та організацій системи освіти у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. Повноваження органів 

охорони здоров’я, установи та заклади охорони здоров’я у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству. Повноваження центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Повноваження судів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Повноваження прокуратури у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству. Повноваження уповноважених органів з 

питань пробації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.  

Повноваження загальних та спеціалізованих служб підтримки 

постраждалих осіб. Роль громадськості у запобіганні та протидії домашньому 

насильству.  

 

Тема 6. Форми та методи діяльності органів Національної поліції 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству. 

Роль органів Національної поліції у запобіганні та протидії домашньому 

насильству. Уповноважені на здійснення діяльності у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству підрозділи органів Національної поліції та 

правові засади їх діяльності. Нормативно-правова регламентація повноважень 

поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Форми 

протидії домашньому насильству органами Національної поліції.  

Методи запобігання та протидії домашньому насильству органами 

Національної поліції. Алгоритм дій поліцейських щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству. Особливості розгляду поліцейськими заяв 

та повідомлень про вчинення домашнього насильства. Забезпечення особистої 

безпеки працівників поліції в ситуації домашнього насильства. 

Правила спілкування з членами сім’ї, в якій чиниться насильство. Soft-

skills у діяльності поліцейських щодо запобігання та протидії домашньому 
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насильству. Особливості прийому дзвінків, пов'язаних з домашнім 

насильством, операторами підрозділів «102». Стратегія ведення переговорів. 

Управління конфліктами та їх деескалація. Дії, що можуть викликати 

конфліктні ситуації та уникнення конфліктної поведінки. Методи протидії 

маніпуляціям. Комунікація з постраждалою особою, в тому числі 

постраждалою дитиною. Комунікація я з кривдником, в тому числі дитиною-

кривдником. Комунікація з іншими учасниками (свідки, очевидці, сусіди, 

родичі тощо). Комунікація з людьми зі зміненими психічними станами 

(алкогольне та наркотичне сп'яніння, ПТСР, психічні розлади тощо).  

Комунікація з різними віковими категоріями людей. 

 

Тема 7. Взаємодія органів Національної поліції з іншими органами, 

установами, організаціями що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

Внутрішня взаємодія уповноважених підрозділів органів Національної 

поліції. Зовнішня взаємодія з іншими суб’єктами запобігання та протидії 

домашньому насильству. Взаємодія органів Національної поліції з спеціально 

уповноваженими органами у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. Взаємодія органів Національної поліції з іншими органами та 

установами, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. Взаємодія органів 

Національної поліції із загальними та спеціалізованими службами підтримки 

постраждалих осіб. Взаємодія з громадою та спільні проєкти, спрямовані на 

підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини та 

наслідки домашнього насильства. 

 

Тема 8. Особливості провадження у справах щодо домашнього 

насильства. 

Поняття та завдання провадження у справах щодо домашнього 

насильства. Принципи провадження у справах щодо домашнього насильства. 

Стадії та строки провадження у справах щодо домашнього насильства. 

Особливості складання процесуальних документів та формування 

адміністративної справи щодо домашнього насильства.  

Вимоги до заповнення форми оцінки ризиків. Вимоги до заповнення 

бланку термінового заборонного припису та його вручення. Вимоги до 

протоколу про адміністративне правопорушення. Оформлення справи про 

адміністративне правопорушення щодо вчинення домашнього насильства та 

передача її до суду. Порядок документування правопорушень та складання 

процесуальних документів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству 

 

Тема 9. Особливості реагування на факт домашнього насильства 

стосовно дитини або у присутності дитини.  

Суб’єкти, уповноважені на здійснення діяльності у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству щодо дітей. Взаємодія поліції з іншими 
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суб'єктами при реагуванні на факт домашнього насильства стосовно дитини 

або у присутності дитини. Виявлення дитини, що перебуває у складних 

життєвих обставинах у зв’язку із вчиненням стосовно ней або у її присутності 

домашнього насильства. Права дитини, яка постраждала від домашнього 

насильства. Особливості спілкування з дитиною, яка постраждала від 

домашнього насильства. Заходи, які мають бути забезпечені під час 

опитування дитини. Особливості застосування методики «Зелена кімната». 

Важливі умови ефективності методики «Зелена кімната». Особливості 

допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку 

вчинення стосовно них або у їх присутності домашнього насильства, органами 

Національної поліції. 
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4. Структура навчальної дисципліни  

«Запобігання та протидія домашньому насильству» 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ог

о  

у тому числі усь

ог

о  

у тому числі 

л с п інд

. 

с.р. л с п Ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1 Поняття та 

форми домашнього 

насильства. 

14 2 2 2  4 14 2 2   10 

Тема 2. Правові засади 

запобігання та протидії 

домашньому 

насильству. 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 3. 

Відповідальність за 

правопорушення, 

пов’язані з домашнім 

насильством.  

12 2 2   6 10 2    8 

Тема 4. Спеціальні 

заходи щодо протидії 

домашньому 

насильству. 

6   2  4 10   2  8 

Тема № 5. Правовий 

статус суб’єктів, що 

здійснюють заходи у 

сфері запобігання та 

протидії домашньому 

насильству.  

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 6. Форми та 

методи діяльності 

органів Національної 

поліції щодо 

запобігання та протидії 

домашньому 

насильству. 

12 2 2 2  6 10  2   8 

Тема 7. Взаємодія 

органів Національної 

поліції з іншими 

органами, установами, 

організаціями щодо 

запобігання та протидії 

12 2 2 2  6 8     8 
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домашньому 

насильству. 

Тема 8. Особливості 

провадження у справах 

щодо домашнього 

насильства.  

14 2 2 2  6 10   2  8 

Тема 9. Особливості 

реагування на факт 

домашнього насильства 

стосовно дитини або у 

присутності дитини 

8   2  6 8     8 

Усього годин на 

навчальну дисципліну 

90 14 14 12  50 90 8 4 4  74 

 

5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Поняття та форми домашнього насильства. 2 

2 Тема 2. Правові засади запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

2 

3 Тема 3. Відповідальність за правопорушення, пов’язані з 

домашнім насильством.  

2 

4 Тема № 5. Правовий статус суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

2 

5 Тема 6. Форми та методи діяльності органів 

Національної поліції щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

2 

6 Тема 7. Взаємодія органів Національної поліції з іншими 

органами, установами, організаціями щодо запобігання 

та протидії домашньому насильству. 

2 

7 Тема 8.  Особливості провадження у справах щодо 

домашнього насильства. 

2 

 Разом 14 

 

Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Поняття та форми домашнього насильства. 2 
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2 Тема 6. Форми та методи діяльності органів 

Національної поліції щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

2 

 Разом 4 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Поняття та форми домашнього насильства. 2 

2 Тема 4. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому 

насильству. 

2 

3 Тема 6. Форми та методи діяльності органів 

Національної поліції щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

2 

4 Тема 7. Взаємодія органів Національної поліції з іншими 

органами, установами, організаціями щодо запобігання 

та протидії домашньому насильству. 

2 

5 Тема 8. Особливості провадження у справах щодо 

домашнього насильства.  

2 

6 Тема 9. Особливості реагування на факт домашнього 

насильства стосовно дитини або у присутності дитини 

2 

 Разом 12 

 

Теми практичних занять  

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 4. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому 

насильству. 

2 

1 Тема 8. Особливості провадження у справах щодо 

домашнього насильства. 

2 

 Разом 4 

 

7.Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Поняття та форми домашнього насильства. 4 

2 Тема 2. Правові засади запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

6 



13 

 

3 Тема 3. Відповідальність за правопорушення, пов’язані з 

домашнім насильством.  

6 

4 Тема 4. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому 

насильству 

4 

5 Тема № 5. Правовий статус суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

6 

6 Тема 6. Форми та методи діяльності органів 

Національної поліції щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

6 

7 Тема 7. Взаємодія органів Національної поліції з іншими 

органами, установами, організаціями щодо запобігання 

та протидії домашньому насильству. 

6 

8 Тема 8. Особливості провадження у справах щодо 

домашнього насильства. 

6 

9 Тема 9. Особливості реагування на факт домашнього 

насильства стосовно дитини або у присутності дитини 

6 

 Разом 50 

 

     Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1 Поняття та форми домашнього насильства. 10 

2 Тема 2. Правові засади запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

8 

3 Тема 3. Відповідальність за правопорушення, пов’язані з 

домашнім насильством.  

8 

4 Тема 4. Спеціальні заходи щодо протидії домашньому 

насильству. 

8 

5 Тема № 5. Правовий статус суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

8 

6 Тема 6. Форми та методи діяльності органів 

Національної поліції щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

8 

7 Тема 7. Взаємодія органів Національної поліції з іншими 

органами, установами, організаціями щодо запобігання 

та протидії домашньому насильству. 

8 

8 Тема 8. Особливості провадження у справах щодо 

домашнього насильства. 

8 

9 Тема 9. Особливості реагування на факт домашнього 

насильства стосовно дитини або у присутності дитини. 

8 

 Разом 74 
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8. Індивідуальні завдання 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних 

творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною 

тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує 

ініціативи здобувача вищої освіти  і його можливостей у використанні більш 

широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: 

першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідження 

(монографії, наукові статті та ін.). З проблем, досліджених у наукових 

рефератах, здобувачі вищої освіти можуть підготувати і виголосити доповіді 

під час проведення семінарських занять або засідань наукового гуртка. 

9. Методи навчання. 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти  та особливостями навчального процесу у вищій 

школі. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування 

комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

Для формування відповідних навиків реагування на випадки домашнього 

насильства використовується тренінгова форма навчання з використанням 

спеціалізованого навчального полігону «Інтерактивна класна кімната». 

10. Оцінювання результатів освітньої діяльності. 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕНН                  ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 
ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
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Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в 

межах навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна 

сума накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 

навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів 

визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності 

максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для 

денної форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже 

добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав 

повну відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання 

науково-педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував 

власну точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, 

не допустивши помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з 

доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох 

джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він 

достатньо добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, 

доповнюючи колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського 

заняття, надав правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну 

думку, але не може змістовно її аргументувати, йому складно навести 

приклади. Також у «4» балів може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю 

або рефератом, які було підготовлено з використанням одного джерела 

інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 
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Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не 

приймає активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до 

матеріалу, йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та 

спутано, допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 

висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 

оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний 

обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-

педагогічний працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). 

Незадовільна оцінка «2» ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти 

значної частини навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної 

дисципліни, що міститься в основних рекомендованих нормативних та 

базових джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на поставлені 

питання, виявив невміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не вирішив 

практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує перескладання та в 

загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені 

відповідними методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання 

кожної самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і 

розробляє форму проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх виконання. До 

модульної контрольної роботи допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за 

поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої 

освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до 

графіку, встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового 

контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один 

робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 



17 

 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість 

балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 

працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-

екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має 

право скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної 

заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про 

свою можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. 

Здобувач вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з 

поважних причин, які підтверджені відповідними документами, за рішенням 

декана факультету (директора інституту) може скласти пропущений 

підсумковий контроль у визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, 

але до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної 

сесії має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  

 

11. Критерії оцінювання знань на заліку 

 

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень.  
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Оцінка FX, F / “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів 

та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, 

неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною шкалою 

 Вноситься до відомості 

 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е 

/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно  FX/Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 
F/Незадовільно F/Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

12.  Питання для підсумкового контролю. 

Перелік питань для підготовки до заліку. 

 

1. Історичні аспекти становлення проблеми домашнього насильства. 

2. Причини домашнього насильства.  

3. Наслідки домашнього насильства.  

4. Поширеність домашнього насильства в Україні та світі.  

5. Міфи і стереотипи, що сприяють вчиненню домашньому 

насильству, та засоби їх подолання. Основні теорії насильства.  

6. Поняття домашнього насильства, насильства за ознакою статі, 

ґендерно зумовленого насильства та їх співвідношення.  

7. Ознаки домашнього насильства та основні відмінності від інших 

видів правопорушень.  

8. Цикл насильства. Коло влади та контролю.  

9. Форми домашнього насильства.  

10. Індикатори прихованих форм домашнього насильства.  

11. Коло осіб, на яких розповсюджується дія законодавства про 

запобігання та протидію домашньому насильству.  

12. Психологічне насильство.  

13. Фізичне насильство.  

14. Сексуальне насильство.  

15. Економічне насильство.  
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16. Ознаки домашнього насильства. 

17. Міжнародні та європейські стандарти у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству.  

18. Документи Організації Об’єднаних Націй, спрямовані на 

запобігання та протидію домашньому насильству.  

19. Документи Ради Європи, спрямовані на запобігання та протидію 

домашньому насильству.  

20. Практика Європейського суду з прав людини у справах, 

пов’язаних з домашнім насильством.  

21. Зарубіжний досвід протидії домашньому насильству. 

22. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству.  

23. Основні засади запобігання та протидії домашньому насильству.  

24. Основні напрями реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству.  

25. Ключові елементи національної системи запобігання та протидії 

домашньому насильству.  

26. Відповідальність за вчинення домашнього насильства. 

27. Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього 

насильства.  

28. Кримінальна відповідальність за вчинення домашнього 

насильства.  

29. Особливості кримінальної відповідальності за вчинення 

сексуального насильства.  

30. Схожість і відмінності між правопорушеннями, передбаченими у 

ст. 126-1 КК і ст. 173-2 КУпАП.  

31. Цивільно-правова відповідальність за вчинення домашнього 

насильства.  

32. Особливості кваліфікації викликів, пов’язаних з домашнім 

насильством, та підтвердження факту правопорушення. 

33. Поняття, перелік, підстави та порядок застосування спеціальних 

заходів щодо протидії домашньому насильству.  

34. Порядок проведення оцінки ризиків та винесення термінового 

заборонного припису уповноваженими підрозділами органів Національної 

поліції України.  

35. Правові засади винесення обмежувального припису та участь 

поліцейських в дотриманні заходів тимчасового обмеження.  

36. Підстави та порядок взяття на профілактичний облік кривдників.  

37. Правові засади та механізм направлення на проходження програм 

для кривдників. 

38. Поняття та класифікація суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству в Україні.  

39. Повноваження спеціально уповноважених органів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству.  
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40. Повноваження інших органів та установ, на які покладаються 

функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

41. Повноваження служби у справах дітей у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству.  

42. Повноваження органів управління освітою, навчальних закладів, 

установ та організацій системи освіти у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству.  

43. Повноваження органів охорони здоров’я, установи та заклади 

охорони здоров’я у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.  

44. Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.  

45. Повноваження судів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

46. Повноваження прокуратури у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству.  

47. Повноваження уповноважених органів з питань пробації у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. 

48. Повноваження загальних та спеціалізованих служб підтримки 

постраждалих осіб.  

49. Роль громадськості у запобіганні та протидії домашньому 

насильству. 

50. Роль органів Національної поліції у запобіганні та протидії 

домашньому насильству.  

51. Уповноважені на здійснення діяльності у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству підрозділи органів Національної поліції та 

правові засади їх діяльності.  

52. Нормативно-правова регламентація повноважень поліції у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству.  

53. Форми протидії домашньому насильству органами Національної 

поліції.  

54. Методи запобігання та протидії домашньому насильству органами 

Національної поліції. 

55.  Алгоритм дій поліцейських щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству.  

56. Особливості розгляду поліцейськими заяв та повідомлень про 

вчинення домашнього насильства.  

57. Забезпечення особистої безпеки працівників поліції в ситуації 

домашнього насильства.  

58. Правила спілкування з членами сім’ї, в якій чиниться насильство.  

59. Soft-skills у діяльності поліцейських щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

60. Особливості прийому дзвінків, пов'язаних з домашнім 

насильством, операторами підрозділів «102».  

61. Стратегія ведення переговорів.  
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62. Управління конфліктами та їх деескалація.  

63. Дії, що можуть викликати конфліктні ситуації та уникнення 

конфліктної поведінки. Методи протидії маніпуляціям. 

64.  Комунікація з постраждалою особою, в тому числі постраждалою 

дитиною.  

65. Комунікація я з кривдником, в тому числі дитиною-кривдником.  

66. Комунікація з іншими учасниками (свідки, очевидці, сусіди, 

родичі тощо).  

67. Комунікація з людьми зі зміненими психічними станами 

(алкогольне та наркотичне сп'яніння, ПТСР, психічні розлади тощо).   

68. Комунікація з різними віковими категоріями людей.  

69. Внутрішня взаємодія уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції.  

70. Зовнішня взаємодія з іншими суб’єктами запобігання та протидії 

домашньому насильству.  

71. Взаємодія органів Національної поліції з спеціально 

уповноваженими органами у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

72. Взаємодія органів Національної поліції з іншими органами та 

установами, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству.  

73. Взаємодія органів Національної поліції із загальними та 

спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб.  

74. Взаємодія з громадою та спільні проєкти, спрямовані на 

підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини та 

наслідки домашнього насильства. 

75. Поняття та завдання провадження у справах щодо домашнього 

насильства. 

76.  Принципи провадження у справах щодо домашнього насильства.  

77. Стадії та строки провадження у справах щодо домашнього 

насильства.  

78. Особливості складання процесуальних документів та формування 

адміністративної справи щодо домашнього насильства.  

79. Вимоги до заповнення форми оцінки ризиків.  

80. Вимоги до заповнення бланку термінового заборонного припису 

та його вручення.  

81. Вимоги до протоколу про адміністративне правопорушення.  

82. Оформлення справи про адміністративне правопорушення щодо 

вчинення домашнього насильства та передача її до суду.  

83. Порядок документування правопорушень та складання 

процесуальних документів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

84. Суб’єкти, уповноважені на здійснення діяльності у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству щодо дітей.  
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85. Взаємодія поліції з іншими суб'єктами при реагуванні на факт 

домашнього насильства стосовно дитини або у присутності дитини 

86. Виявлення дитини, що перебуває у складних життєвих обставинах 

у зв’язку із вчиненням стосовно ней або у її присутності домашнього 

насильства.  

87. Права дитини, яка постраждала від домашнього насильства.  

88. Особливості спілкування з дитиною, яка постраждала від 

домашнього насильства.  

89. Заходи, які мають бути забезпечені під час опитування дитини.  

90. Особливості застосування методики «Зелена кімната». 

91.  Важливі умови ефективності методики «Зелена кімната».  

92. Особливості допомоги дітям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах у зв’язку вчинення стосовно них або у їх присутності 

домашнього насильства, органами Національної поліції. 
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визначати дитині кордони» 

 

15. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

Здобувач вищої освіти виконує контрольну роботу з навчальної 

дисципліни «Запобігання та протидія домашньому насильству» у 

відповідності із запропонованою тематикою. 

 

Варіант № 1  

Теоретичні питання:  

1. Сучасний стан протидії домашньому насильству в Україні.  

2. Поняття та класифікація суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству в Україні. 

Практична частина.  

Задача.  

Сергій прийшов за місцем мешкання колишньої дружини Світлани, з 

якої вони розлучились півроку тому, та хотів забрати набір інструментів. Коли 

Світлана відмовилась впускати його в її квартиру, він почав ображати її 

нецензурною лайкою в присутності їх спільної дитини 

та двох дітей від першого шлюбу Світлани. 

Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  

1) чи має місце домашнє насильство; 

2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 

3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 

Варіант № 2. 

Теоретичні питання:  

1. Гендерні витоки проблеми домашнього насильства.  

2. Відповідальність за вчинення домашнього насильства. 

Практична частина.  

Задача. 

Ганна та Семен – рідні брат та сестра, які довгий час не контактують 

через давню сімейну сварку. Вони мешкають в різних регіонах України і не 

підтримують жодних зв’язків вже більше 20 років. Проте нещодавно їхня мати 

померла, тож Ганна та Семен вимушені були  зустрітися. Через давній 

конфлікт виникла суперечка, яка переросла у  взаємні образи та, в решті решт, 

Семен штовхнув Ганну. Вона впала та зламала руку. 

Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  
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1) чи має місце домашнє насильство; 

2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 

3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 

Варіант № 3  

Теоретичні питання:  

1. Поняття та ознаки домашнього насильства.  

2. Терміновий заборонний припис як спеціальний захід щодо протидії 

домашньому насильству.  

Практична частина.  

Задача. 

Євген прийшов до своєї баби та діда в день отримання ними пенсії та 

почав погрожувати, що якщо вони не віддадуть йому половину пенсії, він 

розтрощить їм меблі у квартирі. 

Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  

1) чи має місце домашнє насильство; 

2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 

3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 

Варіант № 4 

Теоретичні питання:  

1.Види та форми домашнього насильства.  

2. Обмежувальний припис як спеціальний захід щодо протидії 

домашньому насильству. 

Практична частина.  

Задача.  

Стосунки Ольги та Олега розпочалися більше року тому. У вересні 2017 

року вони подали заяву про реєстрацію шлюбу, проте через необхідність 

термінового від’їзду Олега вони так і не побралися. Через певний час стосунки 

у пари почали псуватися. У лютому 2018 року Олег прийшов до Ольги для 

остаточного з’ясування обставин, він був напідпитку. Після словесної 

перепалки Олег, всупереч бажанню Олі, почав примушувати її до акту 

сексуального характеру.  

Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  

1) чи має місце домашнє насильство; 
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2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 

3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 

Варіант № 5 

Теоретичні питання:  

1.Причини домашнього насильства.  

2. Постановка на профілактичний облік та проведення профілактичної 

роботи з кривдником як спеціальний захід щодо протидії домашньому 

насильству. 

Практична частина.  

Задача. 

Брат Наталії Євген, який проживає спільно з нею та її чоловіком, завдав 

останньому ударів по тулубу під час сварки щодо розподілу обов’язків по 

господарству. 

Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  

1) чи має місце домашнє насильство; 

2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 

3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 

Варіант № 6  

Теоретичні питання:  

1.Наслідки домашнього насильства.  

2. Направлення на програми для осіб, які вчинили домашнє насильство, 

як спеціальний захід щодо протидії домашньому насильству. 

Практична частина.  

Задача. 

Галині Іванівні з першого дня знайомства не сподобалася наречена її 

сина. Після одруження, молодята зняли квартиру та стали жити окремо. Проте 

кожного разу, коли Галина Іванівна приходить в гості до родини сина, вона 

прискіпується до невістки, ображає її, розпускає про неї плітки, а іноді 

висловлюється нецензурною лайкою.  

Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  

1) чи має місце домашнє насильство; 

2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 
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3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 

Варіант № 7  

Теоретичні питання:  

1. Роль загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих 

осіб у запобіганні та протидії домашньому насильству. 

2. Взаємодія поліцейських з іншими підрозділами органів поліції щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству.  

Практична частина.  

Задача. 

Брат батька 15-річної Оксани, 30-річний Кирило, перебуваючи в гостях 

на дні народження брата, зайшов до кімнати Оксани та запропонував їй 

переглянути відео порнографічного характеру. Оксана погодилась, після чого 

Кирило запропонував відтворити те, що на відео. Оксана не заперечувала. 

Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  

1) чи має місце домашнє насильство; 

2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 

3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 

Варіант № 8  

Теоретичні питання:  

1. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

2. Роль поліцейських у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

Практична частина.  

Задача. 

Сергій та Тетяна 5 років проживали разом та мають спільного сина (2 

роки). Рік тому Сергій одружився на іншій жінці та переїхав до сусіднього 

міста. Кожну суботу Сергій приїжджає додому до Тетяни, щоб побачитись із 

сином. Під час кожного візиту Тетяна висловлюється на адресу Сергія 

нецензурною лайкою, звинувачує його, що він не дає їй достатньо грошей, а в 

останній із візитів вона декілька разів вдарила його скалкою по спині, після 

чого Сергій був вимушений звернутись за медичною допомогою. 

Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  
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1) чи має місце домашнє насильство; 

2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 

3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 

Варіант № 9  

Теоретичні питання:  

1. Превентивні заходи органів поліції, спрямовані на запобігання та 

протидію домашньому насильству.  

2. Алгоритм дій поліції щодо протидії домашньому насильству.  

Практична частина.  

Задача. 

 Після розлучення Марія почала спільно проживати з Сергієм, який 

жорстоко ставився до її сина від першого шлюбу, пояснюючи, що тому 

потрібне справжнє «чоловіче» виховання. За кожну погану оцінку Сергій бив 

хлопця ременем. Коли Марія намагалась захистити сина, Сергій відштовхував 

її та ображав нецензурною лайкою. 

Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  

1) чи має місце домашнє насильство; 

2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 

3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 

Варіант № 10  

Теоретичні питання:  

1. Форми і методи протидії домашньому насильству органів 

Національної поліції.  

2. Взаємодія органів Національної поліції з іншими органами та 

установами, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству.  

Практична частина.  

Задача. 

Антону 15 років. Після смерті його матері, батько одружився знов на 

жінці, яка від першого шлюбу має доньку Ксенію (7 років). Оскільки Антон 

був проти одруження батька і погано ставиться до дружини батька, Антон, 

поки дорослі не бачать, щипає, 

дає стусанів, штовхає Ксенію. 
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Завдання: проаналізуйте ситуацію та надайте відповіді на наступні 

питання:  

1) чи має місце домашнє насильство; 

2) якщо є – то яка форма насильства має місце (ст.1 Закону); 

3) чи підпадає коло осіб під дію законодавства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

4) якщо так, то до якої саме категорії (визначити частину та пункт 

ст.3 Закону). 

5) хто є кривдником, а хто постраждалою особою. 

 


