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1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс 3 - 

Семестр 7 - 

Обсяг кредитів 2 - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 28 - 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль 15 - 

Самостійна робота 13 - 

Форма семестрового контролю - - 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою змістового модуля «Соціально-педагогічна профілактика насильства 

в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми» є формування компонентів 

мотиваційного, когнітивного та операційного складників готовності 

студентів до роботи з попередження та подолання насильства в сім’ї та щодо 

дітей 

Завдання змістового модуля «Соціально-педагогічна профілактика 

насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми»:  

 підвищення рівня усвідомлення студентами проблеми насильства та 

жорстокого поводження з дітьми та своєї ролі як фахівця у її 

подоланні; 

 ознайомлення студентів з базовими категоріями проблеми 

насильства в сім’ї  та щодо дітей; 

 вивчення та аналіз законодавчої бази з питань попередження 

насильства в сім’ї та щодо дітей; 

 формування вмінь та навичок виявлення різних видів насильства;  

 формування здатності працювати у команді; 

 володіти знаннями особливостей психофізичного розвитку, 

потенційних можливостей, потреб, досягнень дітей з інвалідністю; 

 володіти знаннями і уміннями роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми та 

їх сім’ями та дітьми, які перебувають в конфлікті з законом. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, комунікативні, 

психологічні та педагогічні знання з професії у процесі забезпечення 

соціально-педагогічної діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями; 
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 Здатність визначати пріоритетні напрями та планувати основні етапи 

соціально-педагогічної діяльності; координувати та коригувати 

діяльність учасників соціально-педагогічного процесу, працювати у 

мультидисциплінарній команді; 

 Здатність продемонструвати на базовому рівні володіння комплексом 

соціально-педагогічних технологій у роботі з дітьми, молоддю та 

сім’ями; 

 Здатність забезпечувати соціально-правовий захист дітей, молоді та їх 

сімей. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
У

сь
о

го
 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовий модуль 1. Сутність феномену насильства в сім’ї та  

жорстокого поводження з дітьми 

Тема 1. Сутність та особливості 

феномену насильства в сім’ї та щодо 

дітей 2 

 

 

2 - - - - - 

Тема 2. Фактори ризику насильства в 

сім’ї та жорстокого поводження з 

дітьми  4 

 

2 - 2 - - - 

Тема 3. Види та наслідки насильства 

в сім’ї та щодо дітей 2 2 - - - - - 

Тема 4. Вплив жорстокого 

поводження на дітей різного віку 2  - 2 - - - 

Тема 5. Індикатори скоєння 

насильства щодо дітей та шляхи 

їхнього виявлення 6 4 - 2 - - - 

Самостійна робота 1. Джерела та 

фактори ризику насильства та 

жорстокого поводження з дитиною 5 - - - - - 5 

Модульний контроль 2  

Разом 23 10 - 6 - - 5 

Змістовий модуль 2. Система попередження насильства в сім’ї та щодо дітей 

Тема 6. Нормативно-правове 

забезпечення попередження 

насильства в сім’ї та жорстокого 4 2 - 

 

2 - - - 
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поводження з  дітьми.  

Тема  7. Зміст та форми 

профілактики насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми  6 4 - 2 - - - 

Тема 8. Зміст та форми соціально-

педагогічної роботи з дитиною, яка 

постраждала від насильства, та її 

сім’єю 2  - 2 - - - 

Самостійна робота 2. 

Характеристика нормативно-

правової бази України щодо захисту 

дітей від жорстокого поводження 

Самостійна робота 3. Професійна 

компетентність соціальних 

працівників щодо попередження 

жорстокого поводження з дитиною 8 - - - - - 8 
Модульний контроль 2  

Семестровий контроль 15  

Разом 37 6 - 6 - - 8 

Усього 60 16 - 12 - - 13 
 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Сутність феномену насильства в сім’ї та  

жорстокого поводження з дітьми  

Лекція 1. Сутність та особливості феномену насильства в сім’ї та 

щодо дітей  

Феномен насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. Огляд 

теорій вітчизняних та зарубіжних дослідників у сфері виникнення та 

розвитку феномену домашнього насильства.  

Поширеність насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми в 

Україні та світі. 

Насильство щодо дітей в сім’ї та його особливості. Насильство щодо 

дітей поза сім’єю. 

Підходи до ґенези насильства: соціокультурний, індивідуально-

психологічний та системний сімейний. 

Основні поняття теми: діти; неповноліття; насильство; насильство в 

сім’ї; жорстоке поводження з дітьми. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3  

Додаткові: 5 

Лекція 2.  Фактори ризику насильства в сім’ї та жорстокого  

поводження з дітьми  
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Фактори ризику насильства в сім’ї та жорстокого поводження щодо 

дитини. Умови, за яких дію можна кваліфікувати як насильство щодо дитини. 

Сутність циклу насильства та стадій розвитку насильства. Особливості осіб 

та родин, що допускають фізичне, психологічне, економічне, сексуальне 

насильство щодо дитини. Основні психологічні характеристики батьків, які 

застосовують насильство щодо дітей. 

Основні поняття теми: діти, неповноліття, насильство, насильство в 

сім’ї, жорстоке поводження з дітьми, цикл насильства, фактори ризику. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3  

Додаткові: 3, 4, 5 

Лекція 3. Види та наслідки насильства в сім’ї та щодо дітей  

Характеристика фізичного насильства, його особливості. Специфіка 

сексуального насильства над дитиною.  Сутність психологічного (емоційного 

насильства) над дітьми та його форми. Особливості нехтування потребами 

дитини (економічного насильства). Загальні наслідки насильства для дитини, 

агресора та суспільства загалом. Наближені та віддалені у часі наслідки 

насильства щодо дитини. Фізичні та психологічні наслідки насильства щодо 

дітей. Наслідки насильства щодо дітей для громади, суспільства. 
Основні поняття теми: фізичне насильство, сексуальне 

насильство,психологічне насильство, нехтування, наслідки.  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 4, 5 

Додаткові: 4, 5, 6 

Лекція 4-5. Індикатори скоєння насильства щодо дітей та шляхи 

їхнього виявлення  

Індикатори фізичного, сексуального, психологічного та економічного 

насильства над дитиною. Групи індикаторів насильства щодо дітей. 

Шляхи виявлення індикаторів насильства. Методи діагностики 

насильства над дитиною: візуальні, психологічні, медичні, соціологічні, 

педагогічні. Особливості застосування різних методів. 

Основні поняття теми: фізичне насильство, сексуальне насильство, 

психологічне насильство, нехтування, індикатори, методи діагностики 

Основні: 2, 3, 4 

Додаткові: 3, 4 

Практичне заняття 1. Фактори ризику насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми  
Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 3, 4,  

Додаткові: 3, 4, 5 

Практичне заняття 2. Вплив насильства та жорстокого поводження 

на дітей різного віку  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4 
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Додаткові: 3, 4 

Практичне заняття 3. Індикатори скоєння насильства щодо дітей та 

шляхи їх виявлення  
Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 3, 4 

Додаткові: 3, 4 

Модуль 2. Система попередження насильства в сім’ї та щодо дітей 

Лекція 6. Нормативно-правове забезпечення попередження 

насильства в сім’ї та жорстокого поводження з  дітьми  

Жорстоке поводження з дитиною як правове поняття. Захист дітей від 

насильства у міжнародному законодавстві.  

Нормативно-правова база України щодо попередження насильства у 

сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. Закон України «Про попередження 

насильства в сім’ї». 

Міжвідомчий підхід до попередження насильства щодо дітей та його 

нормативно-правове підґрунтя. Організації та установи, що працюють в 

інтересах сімей та дітей, зокрема щодо захисту дитини від жорстокого 

поводження. 

Основні поняття теми: закони та підзаконні акти з питань попередження 

насильства щодо дітей; кодекс; міжвідомчий підхід; мультидисциплінарна 

команда фахівців. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 4, 5 

Лекція 7-8. Зміст та форми профілактики насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми  

Сутність соціальної профілактики насильства та жорстокого поводження 

з дітьми. Первинна, вторинна та третинна профілактика. Основні принципи 

профілактичної діяльності. Зміст та форми  профілактики насильства в сім’ї 

та жорстокого поводження з дітьми. 

Основні поняття теми: соціальна профілактика; первинна, вторинна та 

третинна профілактика; принципи профілактики. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3 

Додаткові: 4, 5 

Практичне заняття 4. Міжвідомчий підхід до профілактики 

насильства в сім’ї та щодо дітей, робота мультидисциплінарних команд 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3 

Додаткові: 5 

Практичне заняття 5. Зміст та форми профілактики насильства в 

сім’ї та жорстокого поводження з дітьми 

Рекомендовані джерела: 
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Основні: 1, 3 

Додаткові: 4, 5 

Практичне заняття 6. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи 

з дитиною, яка постраждала від насильства, та її сім’єю 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 5 

Додаткові: 4, 5 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

денної форми навчання 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 Модуль 1 Модуль 2 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 5 5 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 - - - - 

Відвідування практичних занять 1 3 3 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 - - - - 

Робота на практичному занятті 10 3 30 3 30 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 
10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної роботи 
5 1 5 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 -  -  

Разом - 68 - 71 

Максимальна кількість балів: 139 

139:100=1,39. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 1,39= загальна 

кількість балів 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

 

Денна форма навчання 

 

Самостійна робота 1. Джерела та фактори ризику насильства та 

жорстокого поводження з дитиною 

Написати есе на тему: “Джерела та фактори ризику насильства та 

жорстокого поводження з дитиною” (на основі перегляду фільмів зі списку, 
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наданого викладачем, та визначивши та обґрунтувавши у роботі ті з них, 

які на вашу думку, є найсуттєвішими). 

Вимоги до оформлення: 

Обсяг роботи від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.  

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 

Самостійна робота 2. Характеристика нормативно-правової бази 

України щодо захисту дітей від жорстокого поводження 

Розглянути нормативно-правову базу України щодо захисту дитинства 

від жорстокого поводження  та скласти таблицю. 
 

Проблема Нормативно-правовий акт Цитати основних  статей 

Забезпечення гармонійного та 

повноцінного зростання дитини 

  

Попередження насильства в сім’ї 

 

  

Попередження жорстокого 

поводження з дітьми 

  

Робота мультидисциплінарних 

команд 

  

Запобіжні заходи щодо агресорів 

 

  

 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа у вигляді таблиці – 1 бал  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 4 

Додаткові: 3 

Самостійна робота 3. Професійна компетентність соціальних 

працівників щодо попередження жорстокого поводження з дитиною 

Завдання: 

Розробити розгорнутий сценарій батьківських зборів батьків 

першокласників на тему: “Проблема жорстокого поводження з дитиною та її 

попередження і подолання”.  

Форма подання результатів виконаної роботи: 

Результат подається у формі текстового документу. Обсяг роботи від 5 

до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з 

розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. 

Поля з усіх сторін 20 мм.  
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Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 3, 4 

Додаткові: 3 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування та практичного 

завдання. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) 

по пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (за кожну правильну 

відповідь – 1 бал), з них мінімальна допустима кількість балів – 15.  

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

За змістовим модулем – не передбачено навчальним планом. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для комплексного семестрового 

контролю 

1. Визначте шляхи/способи виявлення індикаторів вчинення насильства 

щодо дитини. 

2. Визначте особливості та принципи здійснення опитування батьків або 

інших родичів дитини, яка зазнала насильства. 

3. Визначте, що таке “цикл насильства” та розкрийте його фази. 

4. Розкрийте основні етапи та завдання соціально-педагогічної роботи з 

дитиною-жертвою насильства.  

5. Визначте зміст поняття “жорстоке поводження з дитиною” та 

розкрийте його види. 

6. Визначте особливості, етапи та принципи здійснення опитування 

дитини, яка зазнала насильства. 
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7. Розкрийте поняття фізичного насильства над дитиною та його 

специфіку. 

8. Розкрийте основні завдання профілактики насильства в шкільному 

середовищі, запровадження просвітницько-профілактичних програм та 

програм медіації. 

9. Проаналізуйте основні фактори ризику виникнення насильства та 

жорстокого поводження з дитиною у сім’ї. 

10. Визначте основні органи та служби, на які покладено функції 

попередження насильства у сім’ї, та вкажіть основні їх завдання 

(відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення). 

11. Розкрийте можливості арт-терапії у роботі з дітьми-жертвами 

насильства. 

12. Визначте завдання закладів освіти щодо попередження жорстокого 

поводження з дітьми (відповідно до Порядку розгляду звернень та 

повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози 

його вчинення). 

 

 

Зразки тестових питань: 

1. Який характер має феномен насильства в сім’ї? 

А) Епізодичний. 

Б) Постійний. 

В) Циклічний. 

Г) Випадковий. 

 

2. Яке визначення насильства щодо дитини є найбільш вірним?  

А) Умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних 

ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, 

нанесення шкоди його честі і гідності. 

Б) Будь-які дії фізичного, психологічного, сексуального або економічного 

характеру (або ж бездіяльність) щодо дитини з боку іншої людини (дитини 

або дорослого) в сім’ї або поза нею, які порушують права та свободи дитини, 

наносять шкоду її фізичному або психічному здоров’ю. 

В) Прояви агресивної поведінки дорослого щодо дитини, якщо вони 

порушують конституційні права і свободи дитини як людини та громадянина. 

Г) Фізичний, психологічний, соціальний вплив на дитину з боку іншої 

людини (дитини чи дорослого), сім’ї, групи чи держави, яке змушує її 

переривати значиму діяльність і виконувати іншу, шкідливу для її розвитку. 

 

3. Основними факторами, що впливають на формування насильства щодо 

дитини, є:  

А) Соціокультурні особливості, традиції та норми, притаманні суспільству.  
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Б) Психологічні особливості жертви (віктимна поведінка, гіперактивність, 

психофізіологічні порушення та вади розвитку тощо) та психологічні 

особливості агресора (бажання самоутвердитись за рахунок іншого, 

авторитарність, жорстокість, невідпрацьовані дитячі травми тощо). 

В) Педагогічна безграмотність батьків. 

Г) Бідність, економічна залежність родини, а також уживання алкоголю або 

наркотиків агресорами. 

Д) Усі вищеперераховані відповіді правильні. 

 

4. Можна вважати, що в сім’ї щодо дитини здійснюється економічне 

насильство, якщо … 

А) У дитини відсутні кишенькові гроші, немодний одяг. 

Б) Дитина жодного разу не відпочивала на морі, у неї  немає велосипеду і 

навіть роликів. 

В) У дитини брудний одяг з неприємним запахом, неохайний вигляд, вона 

постійно голодує, має неполіковані зуби, захворювання, спричинені браком 

гігієни, її змушують   жебракувати. 

Г) Усі вище перераховані відповіді правильні. 

 

5. Які ознаки (індикатори) можуть свідчити про те, що дитина зазнала 

сексуального насильства?  

А) Зануреність у себе, інтровертованість, неуважність, різке погіршення 

успішності у навчанні, фобії, страхи, підвищена тривожність.  

Б) Схильність до втеч з дому та бродяжництва, крадіжок, уживання 

алкоголю, агресивне поводження з тваринами або значно меншими за віком 

дітьми.   

В) Невідповідні віку сексуальні ігри, ініціювання сексуальних дій з іншими, 

рання (допубертатна) мастурбація,  нетипові для віку знання про секс. 

Г) Проміскуїтет (безладні статеві стосунки), залучення у підлітковому віці до 

секс-бізнесу або порно-індустрії. 

Д) Все вище перераховане. 

 

 

11. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



 

 

 

Навчально-методична карта дисципліни 

Змістовий модуль  «Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми дітей» 
Разом: 60 год., лекції – 16 год., практичні заняття – 12 год., самостійна робота – 28 год., модульний контроль – 4 год. 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва 

модуля 
Сутність феномену насильства в сім’ї та  

жорстокого поводження з дітьми  

Система попередження насильства в сім’ї  

та щодо дітей 

Кількість балів  68 балів  71 бал 

Лекції 1 2 3 4-5 6 7-8 

Дати       

 

Теми 

 лекцій 

Сутність та 

особливості 

феномену 

насильства в 

сім’ї та щодо 

дітей 

(1 бал) 

Фактори ризику 

насильства в сім’ї 

та жорстокого 

поводження з 

дітьми 

(1 бал) 

Види та 

наслідки 

насильства в 

сім’ї та щодо 

дітей 

(1 бал) 

Індикатори 

скоєння 

насильства 

щодо дітей та 

шляхи їхнього 

виявлення 

(2 бали) 

Нормативно-правове забезпечення 

попередження насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з  дітьми 

(1 бал) 

Зміст та форми профілактики 

насильства в сім’ї та жорстокого 

поводження з дітьми  

(2 бали) 

 

Теми практичних 

занять 

 Фактори ризику 

насильства в сім’ї 

та жорстокого 

поводження з 

дітьми 

(11 бал) 

Вплив 

жорстокого 

поводження на 

дітей різного 

віку (11 балів) 

Індикатори 

скоєння 

насильства 

щодо дітей та 

шляхи їх 

виявлення 

(11 балів) 

Міжвідомчий підхід до 

профілактики насильства в сім’ї та 

щодо дітей: робота 

мультидисциплінарних команд 

(11 балів) 

Зміст та форми 

профілактики 

насильства в сім’ї 

та жорстокого 

поводження з 

дітьми 

(11 балів) 

Зміст та форми 

соціально-

педагогічної 

роботи з дитиною, 

яка постраждала 

від насильства, та 

її сім’єю 

(11 балів) 

Самостійна 

робота 

Есе на тему  «Джерела та фактори ризику насильства та жорстокого 

поводження з дитиною» 

(5 балів) 

Таблиця «Нормативно-правова база 

України щодо захисту дитинства 

від жорстокого поводження» 

(аналіз першоджерел)  

(5 балів) 

Розробка розгорнутого сценарію 

батьківських зборів батьків 

першокласників на тему  

«Проблема жорстокого поводження з 

дитиною та її попередження і 

подолання» 

(5 балів) 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота  2 

(25 балів) 

Підсумковий 

розрахунок балів 

139:100=1,39. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 1,39= загальна кількість балів. 



 

 

 

 

6. Рекомендовані джерела 

Основні 

1. Журавель Т.В. Попередження насильства в сім’ї та жорстокого 

поводження з дітьми / Т. В. Журавель // Соціальна робота з вразливими 

сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч.; Ч. 2 (Соціальна робота з вразливими 

сім’ями та дітьми) / За заг. ред.: Т.В. Журавель, З.П. Кияниці; Авт. кол. : 

А.В. Аносова, О.В. Безпалько, Т.П. Цюман та ін. – К. : ОБНОВА 

КОМПАНІ, 2017. –  С. 192–238. 

2. Методичні рекомендації щодо опитування дітей, що стали свідками 

та/або жертвами насильства, а також вчинили насильство: метод. посіб. / 

Автори-упоряд. : Д. Пурас, О. Калашник, О. Кочемировська, Т. Цюман; за 

заг. ред. Т. Цюман. – К. : ФОП Клименко, 2015. – 114 с. 

3. Насильство щодо дітей в Україні: Всеукраїнське опитування громадської 

думки / за ред. С. Павлиш, Т. Журавель. – К.: Вид-во ФОП Клименко, 

2015. – 146 с. 

4. Цюман Т.П. Сексуальне насильство над дітьми: причини, наслідки, 

профілактика : інформ.-метод. посібник / [Цюман Т.П., Малієнко Ю.М.] ; 

за заг. ред. Цюман Т.П. – К. : ФОП Пономаренко Я.М. – 2011. – 76 с. 

Додаткові 

1. Будзиньська Аліція. Як опитувати дитину: порадник для фахівців, які 

беруть участь в опитуванні малолітніх свідків та потерпілих / Будзиньська 

Аліція. – Варшава: Фундація “Нічийні діти”, 2007. – 34 с. 

2. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо профілактики 

насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї: навчально-методичний 

посібник / Авт. кол.: Блага А.Б., Журавель Т.В., Заброда Д.Г., Мілорадова 

Н.Е.; за ред. Г.О. Христової. –  К. : «Обнова», 2013. – 154. 

3. Методичні матеріали для працівників освіти, спрямовані на покращення 

алгоритму виявлення випадків насильства щодо дітей / [Буров С.,  

Онишко Ю., Смислова Л., Ясиновська М.] – К. ВГЦ «Волонтер», 2007. – 

56 с. 

4. Організація роботи підрозділів ОВС, що здійснюють профілактичну 

роботу серед дітей, у сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та 

насильству в сім’ї: методичний посібник/ Авт. кол.: Гришко А.А., 

Журавель Т.В., Кочемировська О.О., Лазаренко О.О., Сергеєва К.В.; за 

ред. Т.В. Журавель, О.О. Кочемировської. – К.: «Обнова», 2013. – 172 c. 

5. Попередження домашнього насильства щодо дівчат та жінок у м. Києві: 

модель, особливості, перспективи/ Бордіян Я.І., Журавель Т.В., 

Лясковська О.В та ін. – К. : ТОВ "Видавничий дім "Калита", 2017. – 98 с.  

7.  Додаткові ресурси (за наявності) 

Електронний курс на сайті:http://elearning.kubg.edu.ua/ 

http://elearning.kubg.edu.ua/

