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Силабус навчальної дисципліни  

«ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї»  
   

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку  

Семестр  Осінній   

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

поняття насильства в сім’ї, видів, причин та умов його проявів; про 

правові основи протидії насильству та форми і методи діяльності 

працівників поліції, спрямованої на попередження, виявлення та 

припинення насильства в сім’ї; формування особистого ставлення 

до насильства в сім’ї як до грубого порушення прав людини та 

співчутливого ставлення до осіб, які страждають від такого 

насильства.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Гендерно-обумовлене насильство поняття, види. Насильство в сім’ї 

як порушення прав людини та соціальна проблема. Масштаби 

насильства в Україні. Глобальний вимір, проблеми. 

Історикоправовий екскурс.   

Розвиток концепції попередження та протидії насильству в сім’ї в 

міжнародних документах.   

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

- визначення насильства в сім’ї та різних його видів, причини 

виникнення насильницьких стосунків в сім’ї (на понятійному рівні); 

- основні положення законів, інших нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність працівників поліції в ході профілактичної 

роботи, виявлення та припинення насильства в сім’ї (на 

фундаментальному рівні);   

- основні принципи спілкування з членами сім’ї, в якій 

чиниться насильство, та методи їх опитування (на практично-

творчому рівні); - порядок застосування спеціальних заходів з 

попередження насильства в сім’ї (на фундаментальному рівні);   
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

 використовувати засвоєні знання у типових ситуаціях вчинення 

насильства в сім’ї для його припинення (на практично-творчому 

рівні);   

- вести профілактичну роботу із сім’ями, в яких існує реальна 

загроза вчинення насильства (на практично-творчому рівні);  

- співпрацювати в рамках протидії насильству в сім`ї з 

органами місцевої державної влади, місцевого самоврядування та  

громадськістю (на практично-творчому рівні);  



 здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни:  Поняття насильства в сім’ї. Види насильства в 

сім’ї.  Соціально-психологічні причини насильства в сім’ї. 

Спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. 

Вчинення насильства в сім’ї щодо неповнолітніх та неповнолітніми 

членами сім’ї. Судова практика у справах, пов’язаних із домашнім 

насильством Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. 

Форми навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити   «Актуальні питання кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я 

за КК України», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів», 

«Адвокатська техніка», «Особливості складання процесуальних 

документів у кримінальному праві», «Кримінальне право».  

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

1. 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.   

2.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.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   

Викладач(і)  ПІБ ЛІТВІНОВА ІРИНА ФЕОФАНІВНА  

Посада: доцент  

Вчений ступінь: к.ю.н. 

Профайл викладача:  

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335litvinova-iryna- 

Тел.: 044 406 70 15  

E-mail: iryna.litvinova@npp.nau.edu.ua Робоче місце: 1-448  
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Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  Код класу в Google Classroom: cfodhrh  

  

  

  

  

  


