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ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5474-3323 
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Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4,  

ауд. 227: 

Галус Олена Олександрівна: вівторок з 10.00 до 12.00; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

«Протидія насильству в сім’ї» - вибіркова навчальна дисципліна, що 

передбачає вивчення проблематики домашнього насильства та правових 

методів її врегулювання; форм і методів діяльності уповноважених підрозділів 

поліції щодо попередження, виявлення, припинення та документування 

домашнього насильства; адміністративно-юрисдикційної діяльності 

уповноважених підрозділів поліції щодо запобігання та протидії домашнього 

насильства; взаємодії уповноважених підрозділів поліції з структурними 

підрозділами Національної поліції та іншими суб’єктами, що здійснюють 

заходи з запобігання та протидії домашньому насильству; особливості 

http://www.univer.km.ua/sub_fac/2019_OPP_262_Pravookhoronna_diyalnist_.pdf
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протидії домашньому насильству щодо неповнолітніх та вчинення його 

неповнолітніми членами сім’ї. 

Найважливішим завданням курсу є надання студентам глибоких знань 

положень Конституції України, галузевого законодавства,  встановлених ними 

правових засад діяльності органів публічної влади в ході профілактичної 

роботи, виявлення та припинення насильства в сім’ї.  

Завдання навчального курсу полягає у освоєнні майбутніми магістрами 

правоохоронної діяльності комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні 

для виконання ними своїх майбутніх посадових обов’язків на необхідному 

професійному рівні.    

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. Здатність приймати 

управлінські й обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах. 

Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички  на практиці, здатність 

брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-

правові акти в сфері протидії насильству в сім’ї, реалізовувати норми 

матеріального й процесуального права в професійній діяльності. Здатність 

забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, 

держави в межах виконання своїх посадових обов’язків. Здатність виявляти та 

аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення. Здатність 

давати кваліфіковані юридичні висновки й  консультації в конкретних сферах 

юридичної діяльності. Здатність ефективно здійснювати правове виховання. 

Спроможність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної 

діяльності. 

Результати 

навчання 

Знати та розуміти процеси координації діяльності суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки і порядку, а також взаємодії з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності. Узагальнювати практичні результати роботи і 

пропонувати нові рішення, аргументовано їх пояснювати. Аналізувати умови 

і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. 

Вміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів 

особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів й 

засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх 

посадових обов’язків. 

Вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 

сфері протидії насильству в сім’ї, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності. 

Використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних 

висновків й консультацій в сфері протидії насильству в сім’ї. Здійснювати 

правове виховання.  

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 2-й, семестр – 4-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін:. Психологія правоохоронної діяльності. Теорія і 

практика застосування заходів кримінально-правового характеру. 

Адміністративна діяльність Національної поліції. Забезпечення прав людини 

у правоохоронній діяльності. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: Кримінологічні аспекти превентивної діяльності 

правоохоронних органів. 
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Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредитів ЄКТС /90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 74 години, 

лекційних - 10 годин, семінарських - 6 годин.  

Форма навчання  Заочна 

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

залік тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/0/12 

Проблематика 

домашнього 

насильства та 

правові методи її 

врегулювання 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 1 
СРС – 5 

2/2/16 

Форми і методи 

діяльності 

уповноважених 

підрозділів поліції 

щодо 

попередження, 

виявлення, 

припинення та 

документування 

домашнього 

насильства 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 5 

2/2/18 

Адміністративно-

юрисдикційна 

діяльність 

уповноважених 

підрозділів поліції 

щодо запобігання 

та протидії 

домашнього 

насильства 

Усний виклад, слайдова 
презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС – 5 

2/1/16 

Взаємодія 

уповноважених 

підрозділів поліції 

з структурними 

підрозділами 

Національної 

поліції та іншими 

суб’єктами, що 

здійснюють 

заходи з 

запобігання та 

протидії 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  
дискусійні питання, 

ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 1 

Семінарське 
заняття – 2,5 

СРС – 5 
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домашньому 

насильству 

2/1/12 

Вчинення  

домашнього 

насильства щодо 

неповнолітніх та 

неповнолітніми 

членами сім’ї 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

усне опитування, тести,  

дискусійні питання, 
ситуаційні завдання 

тощо 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС – 5 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Протидія насильству в сім’ї» (розміщені у електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Протидія насильству в сім’ї» (в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усно-письмовий. Структура залікового білету включає 2 теоретичні 

питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Запобігання та протидія насильству: методичні рекомендації / 

Міністерство освіти і науки України; Міністерство молоді та спорту України. 

2018. 86 с. 

2. Методичні рекомендації щодо надання психосоціальної допомоги 

особам, постраждалим від гендерно зумовленого насильства Департаменту 

соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації. 

КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» 

Запорізької ОДА.  Запоріжжя, 2016. С.34-35. 

3. Методичні рекомендації щодо організації роботи дільничних 

інспекторів міліції з протидії насильству в сім’ї /Укладачі: Запорожцев А.В., 

Брижик В.О., Мусієнко О.М., Заброда Д.Г., Басиста І.В. Київ, 2010.  172 с. 

4. Насильству немає виправдання : добірка матеріалів на допомогу 

протидії насиллю / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Т. І. Касьяненко, 

Ж. П. Швачко.  Суми, 2017. 33 с. 

5. Попередження домашнього насильства. Навчальний посібник для 

консультантів «Гарячих ліній»/ Упорядники: Краснова О.В., Калашник О.А.  

Київ, 2016. 90 с. 

6. Правові та кримінологічні засади запобігання насильству в сім`ї: 

Навч. посіб. /За заг. ред. О.М. Джужі, І.В. Опришка, О.Г. Кулика. Київ: 

Національна академія внутрішніх справ України. 2015. 

7. Трохим І.Б. Подолання насильства в сім'ї: український та 

міжнародний досвід/ І.Б. Трохим, Г.В. Федькович, М.С. Чумало; Західноукр. 

центр "Жіночі перспективи". Львів: Вид-во Нац. ун-т "Львівськ. політехніка", 

2017. 111 c. 

8. Трохим І.Б. Подолання насильства в сім'ї: український та 

міжнародний досвід; Західноукр. центр "Жіночі перспективи". Львів: Вид-во 

Нац. ун-т "Львівськ. політехніка", 2017. 111 c. 

9. Як реагувати на випадки насильства в сім’ї. Для адвокатів, юристів 

та фахівців центрів/бюро безоплатної правової допомоги//ГО «Ла Страда-

Україна», Київський регіональний центр безоплатної правової допомоги, 

Програма Агенства США з міжнародного розвитку (USAID). Київ, 2015. 24с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 
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здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 

279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_20

20.pdf). 

Лекції відпрацьовуються у вигляді написання реферату по темі лекції. 

Семінарське заняття відпрацьовується шляхом усного опитування та 

вирішення практично-ситуативного завдання по даній темі. 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_20

20.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: наукових конференціях за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

Викладач дисципліни: 

доцент  кафедри конституційного,  

адміністративного та фінансового права,  

к.ю.н, доцент                                                               ____________________      О.О. Галус 

                                                                                             

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 
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