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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1.  Загальні засади протидії Національною поліцією насильству в 

сім’ї. 

1.  Досвід зарубіжних країн у подоланні насильства у сім’ї. 

2. Адміністративно-правові основи протидії насильства в сім’ї в 

Україні. 

3. Адміністративно-правовий механізм попередження насильства в 

сім’ї 

3.  Проблема насильства і жорстокость по відношенню до дітей; 

4.  Типи і форми жорстокого поводження з дітьми та їх наслідки; 

5.  Законодавча база по захисту прав дітей від жорстокого поводження. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь 

та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння змісту протидії насильства в сім’ї  Національної 

поліції та основних нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність Національної поліції. 

Слухачі повинні  скласти такі процесуальні документи:   рапорт про 

факт відмови потерпілої впустити працівників поліції до приміщення. 

Квартири та написати заяв про насильство в сім’ї. 

 
Рекомендована література до теми 1:  

1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 

30. – Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з 

наступними змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

6. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, 

проф., С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір 

В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 



9. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, 

складання яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: 

Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

10. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження 

поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про 

Національну поліцію» : Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

 

ТЕМА 2. Особливості розгляду Національною поліцією заяв і 

повідомлень про вчинення насильства в сім'ї. 

 

1. Перелічити законодавчі акти, що закріплюють право на 

звернення в Україні. 

2. Визначити відомчі нормативні акти щодо розгляду заяв і 

повідомлень про скоєння насильства в сім’ї поліцією. 

3. Особливості розгляду заяв і повідомлень про скоєння насильства 

в сім’ї поліцією. 

4.       Строки розгляду заяв і повідомлень про скоєння насильства в 

сім’ї. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь 

та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння змісту протидії насильства в сім’ї  Національної 

поліції та основних нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність Національної поліції. 

Слухачі повинні  скласти такі процесуальні документи:  прийняти заяву 

від потерпілої про скоєння насильства в сім’ї, де вбачається адміністративне 

правопорушення, відібрати пояснення від потерпілої, кривдника, дитини та 

свідків; прийняти заяву від потерпілої про скоєння насильства в сім’ї, де 

вбачається кримінальне правопорушення; заяву про  жорстоке поводження з 

дитиною. 

 
Рекомендована література до теми 2:  

1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 

30. – Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з 

наступними змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  



6. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, 

проф., С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір 

В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

9. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, 

складання яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: 

Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

10. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження 

поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про 

Національну поліцію» : Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

 

ТЕМА 3.  Особливості притягнення до відповідальності осіб які 

вчинили насильство в сім’ї. 

1.  Міжнародний досвід застосування відповідальності за вчинення 

насильства в сім’ї. 

2.  Система та види стягнень, що застосовуються до 

правопорушників за вчинення насильства у сім’ї, невиконання захисного 

припису або непроходження корекційної програми. 

3.  Напрями вдосконалення системи адміністративного впливу за 

вчинення насильства у сім’ї, невиконання захисного припису або 

непроходження корекційної програми. 

4. Юридичний склад адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 173-2 КУпАП. 

5.  Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

передбачені ст. 173-2 КУпАП 105 

6.     Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. 

7. Цивільно- правова відповідальність за вчинення насильства в 

сім’ї.  

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь 

та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння змісту протидії насильства в сім’ї  Національної 

поліції та основних нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність Національної поліції. 

Курсанти повинні  скласти такі процесуальні документи: протокол про 

адміністративне правопорушення, передбачене ст.173-2 КУпАП. 

 



Рекомендована література до теми 4:  

1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 

30. – Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з 

наступними змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

6. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, 

проф., С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір 

В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

9. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, 

складання яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: 

Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

10. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження 

поліції» та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про 

Національну поліцію» : Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : 

Право, 2016. – 178 с. 

 

СЦЕНАРІЙ ДЛЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ 

«ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПО ПРИБУТТІ НА 

СІМЕЙНО-ПОБУТОВИЙ КОНФЛІКТ» 

 з використанням інтерактивних технологій 

 

1-Й СЦЕНАРІЙ 

 

 

Сценарій передбачає аналіз дій працівників патрульної поліції  щодо 

реагування на факти психологічного та фізичного насильства відносно 

дружини на грунті ревнощів із погрозою заподіяння тілесних ушкоджень, 

при цьому присутня дитина 12 років. 

Поліцію викликала дружина по сцец.лінії 102. 

На час прибуття працівників патрульної поліції поведінка 

правопорушника не агресивна (спить). 

 Жінка відмовляється впустити до приміщення квартири поліцейських і 



писати заяву про скоєння домашнього насильства з боку чоловіка. 

 

ОПИС ПОДІЇ 

 

Ч  

Останнім часом ти стала значно менше приділяти 

мені уваги, приносиш додому подарунки, про які нічого не 

пояснюєш. Я думаю, що в тебе хтось є. 

Ж  

Ти забуваєш, що я жінка і можу подобатися іншим. А 

подарунки, то – від колег по роботі.  

 

Ч  Я тобі не вірю.  

 Наносить Ж. удар кулаком в обличчя та в тулуб, який 

Ж. прикриває рукою.  

 

 З приміщення для відпочинку виходить дитина.  

 

ДТ  Тато, не бий маму. Мені страшно.  

Починає плакати.  

 

Ч Дає ще одного ляпасу жінці. Продовжує висловлювати 

образи, в тому числі й лайкою, на дружину. 

 

Ж  Плаче від болю, тримаючись за око. 

 

Ч Продовжує голосно висловлюватися брутальною 

лайкою, при цьому замахується на дитину, жінка стає на 

захист, але Ч. збиває її з ніг на підлогу. Потім йде у кімнату 

для відпочинку зі словами: 

 

 Розмову ще не закінчено... 

Ж 

 

 

Ж 

 

 

Ч  

 

1, 2 ППС 

 

Ж 

Негайно припини бешкетувати, інакше я викличу 

поліцію! 

 

Викликає мобільним телефоном наряд поліції за 

спецлінією 102. 

 

Заспокоївшись, заснув 

 

Прибувають через деякий час, дзвонять у двері.  

 

Відкриває двері повільно, без бажання. Працівникам 



 патрульної поліції не дозволяє увійти в приміщення. Чути 

плач дитини. 

 

Ж 

 

 

 

 

Я викликала поліцію, однак сварка завершилася і чоловік 

спить. Він нормальна людина, а коли вип’є становиться 

агресивним. Я його пробачаю і писати заяву на нього не 

буду.Це наші сімейні справи. 

 

 



 

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ 

 

№ Обставини, які слід 

врахувати 

Що слід враховувати 

1 Спосіб одержання інформації 
Інформація надійшла від 

чергового « Атлет» 

2 
Місце, де відбувається 

конфлікт  

Однокімнатна квартира, з 

відокремленим місцем для 

відпочинку. 

Розташована у 

багатоповерховому будинку. 

3 
Стан дверей та порядок їх 

відчинення 
Зачинені, відкриваються Ж.  

4 Обстановка в квартирі Невідома 

5 
Стан осіб, які перебувають у 

помешканні 

1. Постраждалої:  

– переляканість; 

– фізичний біль; 

– страх за дитину. 

2. Кривдника: 

–  заспокоєність, спить. 

3. Дитини: 

– наляканість, плач. 

6 Характер ситуації 

Наявність насильства у сім’ї:  

– фізичного (поштовх); 

– психологічного (образи, 

лайка, погроза продовжити сварку, 

замахування на дитину); 

 – економічного (відмова від 

утримання). 

7 

Можливість (необхідність) 

переміщення осіб (потерпілої, 

правопорушника, дитини) 

Невідома 

8 
Необхідність застосування 

засобів фіксації події 
Можлива 

9 
Потреба у залученні 

додаткових сил 
Можлива 

1

0 

Потреба у використанні 

засобів надання першої медичної 

допомоги 

Можливо, необхідна аптечка 

 



ПОРЯДОК 

дій працівників поліції, які прибули на сімейно-побутовий конфлікт 

(відповідно до сценарію №1) 

 

ППС Дії працівників патрульної поліції 
Нормативне 

обґрунтування 

1,2 

ППС 
У квартиру не заходять  

Стаття 30. Кожному 

гарантуєтьсянедоторканністьжи

тла. 

Не 

допускаєтьсяпроникнення до 

житлачи до іншоговолодіння 

особи, проведення в них 

оглядучиобшукуінакше як за 

вмотивованимрішенням суду. 

Стаття 32. Ніхто не може 

зазнавати втручання в його 

особисте і сімейне життя, крім 

випадків, передбачених 

Конституцією України. 

1,2 

ППС 

          Називають своє прізвище, посаду, спеціальне 

звання та пред’являють на її вимогу службове 

посвідчення, надавши можливість ознайомитися з 

викладеною в ньому інформацією, не випускаючи 

його з рук. 

Повідомляють причину прибуття  

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 ст. 23, 

п.п.3,7 ЗУ « Про Національну 

поліцію», статті 4,6 ЗУ „Про 

попередження насильства у 

сім’ї”, п.2 Розділ II Наказу МВС 

від 02.07.2015 № 796. 

1 ППС 

 

 

2 ППС 

Звертається до жінки з проханням пояснити 

ситуацію, що призвела до виклику наряду. 

 

При цьому, по можливості, фіксує обстановку у 

квартирі. 

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 ст. 23, 

п.п.3,7 ЗУ « Про Національну 

поліцію», статті 4,6 ЗУ „Про 

попередження насильства у 

сім’ї”, п.2 Розділ II Наказу МВС 

від 02.07.2015 № 796.    

1 ППС 

 

З’ясувавши наявність дитини,Звертається до 

жінки з проханням покликати дитину та її візуально 

оглядає, встановлюючи наявність фізичного, 

сексуального, психологічного насильства. 

Розділ VI,VI Наказу МВС від 

02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», статті 

32,33,34 ЗУ           « Про 

Національну поліцію». 

2 ППС 
Про наявність дитини, повідомляє  службу 

Національної поліції у справах дітей. 

Стаття 6 ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї”,  

РозділIIIНаказу від  19.08.2014  

№ 564/836/945/577«Про 

затвердження Порядку 

розглядузвернень та 

повідомлень з приводу 

жорстокогоповодження з 

дітьмиабозагрозийоговчинення

» 

 



1,2 

ППС 

Спілкуючись із жінкою:  

1) визначає установчі дані осіб, які знаходяться на 

місці конфлікту; необхідність надання медичної 

допомоги жінці або дитині; необхідність і можливість 

тимчасово залишити квартиру та переміститися до 

іншого житла. 

п. 4,12 постанови КМУ від 

26.04.2003 р. № 616, ч. 5, 6 п. 

2.7 Наказу від 07 вересня 

2009 р. № 3131/386,  

2) роз’яснює жінці порядок розгляду звернення про 

насильство у сім’ї. 

Постанова КМУ від 26.04.2003  

№ 616, ч. 6 Наказу від 07 

вересня 2009 р. № 3131/386, 

Наказ МВС від 06.11.2015 № 

1377. 

3) повідомляє про права, заходи і послуги, якими 

вона може скористатися відповідно до законодавства; 

ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї”, п. 2.7.  

Наказу від 07 вересня 

2009 р. № 3131/386. 

4) в разі відмови від подачі заяви – відбирає від 

жінки письмову заяву про факт відмови і причини 

відмови. 

Наказ МВС від 06.11. 2015 № 

1377 

1,2 

ППС 

Опитують родичів, сусідів та інших громадян 

про факт скоєння насильства в сім’ї.   

Стаття 33 ЗУ « Про 

Національну поліцію». 

1,2 

ППС 

Про результати доповідають черговому та по 

прибутті до поліцейського відділення передають 

матеріали та складають рапорт. 

Розділ VI,VI Наказу МВС від 

02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», Наказ 

МВС від 06.11. 2015 № 1377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2-Й СЦЕНАРІЙ 

 

 

Сценарій передбачає аналіз дій працівників патрульної поліції  щодо 

реагування на факти психологічного , фізичного та економічного насильства 

відносно дружини на грунті ревнощів із заподіянням тілесних ушкоджень, 

при цьому присутня дитина 12 років. 

Поліцію викликали сусіди по  будинку по сцец.лінії 102. 

Жінка відкрила двері та дозволила працівникам патрульної поліції 

пройти до приміщення квартири. 

На час прибуття працівників патрульної поліції поведінка 

правопорушника агресивна. Сперечається з поліцейськими під час відкриття 

дверей та на їх зауваження не реагує. 

 

ОПИС ПОДІЇ 

 

Ч  

Останнім часом ти стала значно менше приділяти 

мені уваги, приносиш додому подарунки, про які нічого не 

пояснюєш. Я думаю, що в тебе хтось є. 

Ж  

Ти забуваєш, що я жінка і можу подобатися іншим. А 

подарунки, то – від колег по роботі.  

 

Ч  Я тобі не вірю.  

 Наносить Ж. удар кулаком в обличчя та в тулуб, який 

Ж. прикриває рукою.  

 

 З приміщення для відпочинку виходить дитина.  

 

ДТ  Тато, не бий маму. Мені страшно.  

Починає плакати.  

 

Ч Дає ще одного ляпасу жінці. Продовжує висловлювати 

образи, в тому числі й лайкою, на дружину. 

 

Ж  Плаче від болю, тримаючись за око. 

 

Ч Продовжує голосно висловлюватися брутальною 

лайкою, при цьому замахується на дитину, жінка стає на 

захист, але Ч. збиває її з ніг на підлогу. Потім йде у кімнату 



для відпочинку зі словами: 

 

 Розмову ще не закінчено... 

1С 

 

 

1, 2 ППС 

 

 

Ж 

 

 

 

 

 

Ч 

Почувши падіння тіла та плач жінки й дитини, 

викликає наряд поліції за спецлінією 102. 

 

Прибувають через деякий час, дзвонять у двері.  

Називають себе та причину прибуття. 

 

Відкриває двері і працівникам поліції дозволяє увійти в 

приміщення квартири. Налякана, прохає патрульних вжити 

заходів до її чоловіка, затримати його  та звертається із 

заявою про скоєння психологічного, економічного та 

фізичного насильства щодо себе та дитини. 

 

Побачивши працівників поліції, сперечається, вимагає 

покинути  приміщення і на зауваження поліцейських не 

реагує. 

 

 

 

 

  

 



 

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ 

 

№ Обставини, які слід 

врахувати 

Що слід враховувати 

1 Спосіб одержання інформації 
Інформація надійшла від 

чергового « Атлет» 

2 
Місце, де відбувається 

конфлікт  

Однокімнатна квартира, з 

відокремленим місцем для 

відпочинку. 

Розташована у 

багатоповерховому будинку. 

3 
Стан дверей та порядок їх 

відчинення 
Зачинені, відкриваються Ж.  

4 Обстановка в квартирі Невідома 

5 
Стан осіб, які перебувають у 

помешканні 

1. Постраждалої:  

– переляканість; 

– фізичний біль; 

– страх за дитину. 

2. Кривдника: 

–  агресивність. 

3. Дитини: 

– наляканість, плач. 

6 Характер ситуації 

Наявність насильства у сім’ї:  

– фізичного (побиття); 

– психологічного (образи, 

лайка, погроза продовжити сварку, 

замахування на дитину); 

 – економічного (відмова від 

утримання). 

7 

Можливість (необхідність) 

переміщення осіб (потерпілої, 

правопорушника, дитини) 

Невідома 

8 
Необхідність застосування 

засобів фіксації події 
Можлива 

9 
Потреба у залученні 

додаткових сил 
Можлива 

1

0 

Потреба у використанні 

засобів надання першої медичної 

допомоги 

Можливо, необхідна аптечка 

 



ПОРЯДОК 

дій працівників поліції, які прибули на сімейно-побутовий конфлікт 

(відповідно до сценарію №2) 

 

ППС Дії працівників патрульної поліції 
Нормативне 

обґрунтування 

1,2 

ППС 

Прибувши за викликом, спілкуються з сусідами, що 

викликали поліцію.Називають своє прізвище, посаду, 

спеціальне звання та пред’являють на її вимогу 

службове посвідчення, надавши можливість 

ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не 

випускаючи його з рук. 

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 

ст. 23, п.п.3,7 ЗУ « Про 

Національну поліцію», статті 

4,6 ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї”, п.2 Розділ II 

Наказу МВС від 02.07.2015 

№ 796. 

1,2 

ППС 

Проходять до дверей квартири, де за інформацією 

сусідів здійснюється  сімей-побутова сварка. 

Стукають у двері.   

Називають своє прізвище, посаду, спеціальне звання 

та пред’являють на її вимогу службове посвідчення, 

надавши можливість ознайомитися з викладеною в 

ньому інформацією, не випускаючи його з рук. 

Повідомляють причину прибуття  

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 

ст. 23, п.п.3,7 ЗУ « Про 

Національну поліцію», статті 

4,6 ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї”, п.2 Розділ II 

Наказу МВС від 02.07.2015 

№ 796. 

1,2 

ППС 

Перед проходженням в квартиру  у жінки 

отримують дозвіл на входження в приміщення 

квартири та виясняють : 

 - наявність місць можливого укриття особи, яка 

вчинила насильство у сім’ї, або інших осіб для 

раптового нападу на працівника поліції; 

-  наявність собак; 

- наявність місць для переховування зброї та 

інших предметів, якими може бути завдано шкоду 

життю або здоров’ю працівника поліції, 

правопорушнику, оточуючим або доказів насильства 

у сім’ї;  

- додаткові виходи із приміщення, відкриті вікна 

(на невисоких поверхах), через які правопорушник 

може зникнути або позбавитися речових доказів; 

- реєстрацію місця проживання; 

- написання заяви про скоєння правопорушення. 

Стаття 38ЗУ « Про 

Національну поліцію», ст. 477 

КПК України 

1,2 

ППС 

У квартиру заходять по-одному, передбачаючи 

можливість нападу. 

 

Тактико-спеціальна  підготовка  

працівників  ОВСУкраїни: 

навчальний посібник / С.М. 

Банах, В.Р. Булачек,І.С. 

Винярчук, Ю.Р. Йосипів та ін. – 

Львів: ЛьвДУВС,2011. – 300 с. 

 1 

ППС 

 

 

 

2  

ППС 

Звертається до жінки з проханням пояснити ситуацію, 

що призвела до виклику наряду.ЇЇ з дитиною 

візуально оглядає, встановлюючи наявність фізичного 

насильства. Про наявність дитини, повідомляє про це 

працівника Національної поліції у справах дітей. 

       Відводить Ч. у бік протилежний від місця 

знаходження Ж. та ДТ. Фіксує обстановку у квартирі 

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 

ст. 23, п.п.3,7 ЗУ « Про 

Національну поліцію», статті 

4,6 ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї”, п.2 Розділ II 

Наказу МВС від 02.07.2015 

№ 796, розділ VI,VI Наказу 



 (зокрема, наявність речей, які становлять небезпеку 

для працівників поліції та громадян та їх 

прибирають). 

 

 

МВС від 02.07.2015 № 796Про 

затвердження Положення про 

патрульну службу МВС», статті 

32,33,34 ЗУ «Про НП України» 

1 ППС 

 

Роз’яснює Ч. протиправний характер насильства у 

сім’ї, можливі заходи відповідальності за вчинення 

правопорушень і злочинів, пов’язаних із насильством 

у сім’ї, порядок притягнення до юридичної 

відповідальності, а також заходи кримінального та 

адміністративного примусу, що можуть бути 

застосовані до правопорушників.  

ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї,  ЗУ « Про 

Національну поліцію», Наказ 

МВС від 02.07.2015 

№ 796,ст.ст. 125, 122, 121 КК 

України, ст.173-2 КУпАП 

2 ППС 

 

Спілкуючись із жінкою:  

1) визначає установчі дані осіб, які знаходяться 

на місці конфлікту; які права на власність ( володіє, 

користується, розпоряджається); необхідність 

надання медичної допомоги жінці або дитині; 

необхідність і можливість тимчасово залишити 

квартиру та переміститися до іншого житла.  

2) роз’яснює особі порядок розгляду звернення 

про насильство у сім’ї та оформлює протокол усної 

заяви, фіксуючи дозвіл на перебування в квартирі; 

3) повідомляє про права, заходи і послуги, 

якими вона може скористатися відповідно до 

законодавства. 

 

п. 4,12 постанови КМУ від 

26.04.2003 р. № 616, ч. 5, 6 п. 

2.7 Наказу від 07 вересня 

2009 р. № 3131/386,  ст.477 КПК 

України, Наказ МВС від 

06.11.2015 № 1377. 

1,2 

ППС 

З урахуванням змісту заяви : 

- про злочин – викликають СОГ і охороняють 

місце події; 

- про адміністративне правопорушення – 

опитують членів сім’ї і при необхідності свідків 

п. 4,12 постанови КМУ від 

26.04.2003 р. № 616, ч. 5, 6 п. 

2.7 Наказу від 07 вересня 

2009 р. № 3131/386,  ст.477 КПК 

України, Наказ МВС від 

06.11.2015 № 1377. 

СОГ 

 

 

 

 

 

 

1,2 

ППС 

 

Варіант 1. Залежно від поведінки Ч. та характеру у 

його діях злочину слідчий приймає рішення про 

затриманняЧ в порядку ст.208 КПК України. 

При прийнятті рішення про затримання оголошує 

його права та обов’язки. 

Про прийняте рішення сповіщаєцентр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

Варіант 2. Залежно від поведінки Ч. та характеру у 

його діях правопорушення визначає необхідність його 

затримання у порядку ст. 263 КУпАП. 

При прийнятті рішення про затримання оголошує 

його права та обов’язки. 

Про прийняте рішення сповіщаєцентр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

ЗУ « Про Національну 

поліцію», Наказ МВС від 

02.07.2015 № 796«Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», ст. ст. 

208, 209  КПК України, ст.ст. 

259 – 265, 268 КУпАП 



1,2 

ППС, 

СОГ 

Супроводжують Ч. до поліцейського відділення. 

ЗУ « Про Національну 

поліцію», Наказ МВС від 

02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», ст. ст. 

208, 209 КПК України, ст.ст. 

259 – 265 КУпАП 

 

1,2 

ППС 

Про результати доповідають черговому та по 

прибутті до поліцейського відділення передають 

матеріали та складають рапорт. 

Розділ VI,VI Наказу МВС 

від 02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», Наказ 

МВС від 06.11. 2015 № 1377 

 

 

3-Й СЦЕНАРІЙ 

 

Сценарій передбачає аналіз дій працівників патрульної поліції  щодо 

реагування на факти психологічного , фізичного та економічного насильства 

відносно дружини на грунті ревнощів із погрозою заподіяння тілесних 

ушкоджень, а також погроза скоїти вбивство із  карабіна. При цьому 

присутня дитина 12 років.Чоловік володіє зареєстрованим карабіном  ОП 

СКС. 

Чоловік перебуває в стані сильного алкогольного сп’яніння.  

Поліцію викликали сусіди по будинку по спец. лінії 102. 

Жінка відкрила двері та дозволила працівникам патрульної поліції 

пройти до приміщення квартири.   

На час прибуття працівників патрульної поліції поведінка 

правопорушника не агресивна ( спить), при цьому карабін знаходиться у 

нього в руках. 

Варіант №1.Жінка прохає патрульних затримати її чоловіка, вилучити у 

нього зброю та звертається із заявою про погрозу скоєння вбивства, щодо 

себе та дитини. 

Варіант №2. Жінка прохає патрульних затримати її чоловіка, вилучити 

у нього зброю, але заяву відмовляється писати. 

 

 

 

ОПИС ПОДІЇ 

 

Ч  

Останнім часом ти стала значно менше приділяти 

мені уваги, приносиш додому подарунки, про які нічого не 

пояснюєш. Я думаю, що в тебе хтось є. 

Ж  
Ти забуваєш, що я жінка і можу подобатися іншим. А 

подарунки, то – від колег по роботі.  



 

Ч  Я тобі не вірю.  

 Наносить Ж. удар кулаком в обличчя та в тулуб, який 

Ж. прикриває рукою.  

 

 З приміщення для відпочинку виходить дитина.  

 

ДТ  Тато, не бий маму. Мені страшно.  

Починає плакати.  

 

Ч Дає ще одного ляпасу жінці. Продовжує висловлювати 

образи, в тому числі й лайкою, на дружину. 

 

Ж  Плаче від болю, тримаючись за око. 

 

Ч Продовжує голосно висловлюватися брутальною 

лайкою, при цьому замахується на дитину, жінка стає на 

захист, але Ч. збиває її з ніг на підлогу. Потім йде у іншу 

кімнату  зі словами: 

 

 

 

 

 

Ж 

Розмову ще не закінчено та через деякий час 

виносить карабін ОП СКС та погрожує їм жінці та 

дитині. 

 

Перелякано закриває дитину і умовляє чоловіка 

заспокоїтись та лягти відпочивати. 

 

1С 

 

 

1, 2 ППС 

 

 

Ж 

(1 варіант) 

 

 

 

 

 

Ж 

(2 варіант) 

 

Почувши падіння тіла та плач жінки й дитини, 

викликає наряд поліції за спецлінією 102. 

 

Прибувають через деякий час, дзвонять у двері.  

Називають себе та причину прибуття. 

 

Відкриває двері і працівникам поліції дозволяє увійти 

в приміщення квартири. Налякана, прохає патрульних 

затримати її чоловіка, вилучити у нього зброю та 

звертається із заявою про погрозу скоєння вбивства, щодо 

себе та дитини. 

 

 

Відкриває двері повільно, без бажання. Працівникам 

патрульної поліції дозволяє увійти в приміщення. Писати 



 

 

 

 

заяву про скоєння насильства в сім’ї та погрозу скоєння 

вбивства відмовляється. Вважає це сімейною справою. 

 

  

 

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ 

 

№ Обставини, які слід 

врахувати 

Що слід враховувати 

1 Спосіб одержання інформації 
Інформація надійшла від 

чергового « Атлет» 

2 
Місце, де відбувається 

конфлікт  

Однокімнатна квартира, з 

відокремленим місцем для 

відпочинку. 

Розташована у 

багатоповерховому будинку. 

3 
Стан дверей та порядок їх 

відчинення 
Зачинені, відкриваються Ж.  

4 Обстановка в квартирі Невідома 

5 
Стан осіб, які перебувають у 

помешканні 

1. Постраждалої:  

– переляканість; 

– фізичний біль; 

– страх за дитину. 

2. Кривдника: 

–  не агресивний (спить). 

3. Дитини: 

– наляканість, плач. 

6 Характер ситуації 

Наявність насильства у сім’ї:  

– фізичного (побиття, погроза 

вбивством); 

– психологічного (образи, 

лайка, погроза продовжити сварку, 

замахування на дитину); 

 – економічного (відмова від 

утримання). 

Наявність зареєстрованої 

зброї: карабін ОП СКС 

7 

Можливість (необхідність) 

переміщення осіб (потерпілої, 

правопорушника, дитини) 

Невідома 

8 
Необхідність застосування 

засобів фіксації події 
Можлива 



9 
Потреба у залученні 

додаткових сил 
Можлива 

1

0 

Потреба у використанні 

засобів надання першої медичної 

допомоги 

Можливо, необхідна аптечка 

 

ПОРЯДОК 

дій працівників поліції, які прибули на сімейно-побутовий конфлікт 

(відповідно до сценарію №3) 

 

ППС Дії працівників патрульної поліції 
Нормативне 

обґрунтування 

1,2 

ППС 

Прибувши за викликом, спілкуються з сусідами, 

що викликали поліцію.Називають своє прізвище, 

посаду, спеціальне звання та пред’являють на її 

вимогу службове посвідчення, надавши можливість 

ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не 

випускаючи його з рук. 

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 ст. 23, 

п.п.3,7 ЗУ « Про Національну 

поліцію», статті 4,6 ЗУ „Про 

попередження насильства у 

сім’ї”, п.2 Розділ II Наказу МВС 

від 02.07.2015 № 796. 

1,2 

ППС 

          Називають своє прізвище, посаду, спеціальне 

звання та пред’являють на її вимогу службове 

посвідчення, надавши можливість ознайомитися з 

викладеною в ньому інформацією, не випускаючи 

його з рук. 

Повідомляють причину прибуття  

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 ст. 23, 

п.п.3,7 ЗУ « Про Національну 

поліцію», статті 4,6 ЗУ „Про 

попередження насильства у 

сім’ї”, п.2 Розділ II Наказу МВС 

від 02.07.2015 № 796. 

1,2 

ППС 

Перед проходженням в квартиру  у жінки 

отримують дозвіл на входження в приміщення 

квартири та виясняють : 

 - наявність місць можливого укриття особи, яка 

вчинила насильство у сім’ї, або інших осіб для 

раптового нападу на працівника поліції; 

-  наявність собак; 

- наявність місць для переховування зброї та 

інших предметів, якими може бути завдано шкоду 

життю або здоров’ю працівника поліції, 

правопорушнику, оточуючим або доказів насильства 

у сім’ї;  

- додаткові виходи із приміщення, відкриті вікна 

(на невисоких поверхах), через які правопорушник 

може зникнути або позбавитися речових доказів; 

- реєстрацію місця проживання; 

- звернення з заявою. 

Стаття 38ЗУ « Про Національну 

поліцію», ст. 477 КПК України 

1,2 

ППС 

Звертаються з проханням до жінки та дитини 

покинути квартиру та викликають допомогу  

Наказ МВС від 06.11.2015 

№ 1377. 

1,2,3 

ППС 

У квартиру заходять по-одному, передбачаючи 

можливість нападу із-за відчинених дверей та 

вчинення збройного опору. 

Тактико-спеціальна  підготовка  

працівників  ОВСУкраїни: 

навчальний посібник / С.М. 

Банах, В.Р. Булачек,І.С. 

Винярчук, Ю.Р. Йосипів та ін. – 

Львів: ЛьвДУВС,2011. – 300 с. 



1,2,3 

ППС 

            Фіксують обстановку у квартирі (зокрема, 

наявність речей, які становлять небезпеку для 

працівників поліції та громадян і їх прибирають). 

Тактико-спеціальна  підготовка  

працівників  ОВСУкраїни: 

навчальний посібник / С.М. 

Банах, В.Р. Булачек,І.С. 

Винярчук, Ю.Р. Йосипів та ін. – 

Львів: ЛьвДУВС,2011. – 300 с. 

 

1,2,3 

ППС 

 

Вилучають зброю, дотримуючись заходів 

особистої безпеки. Вилучивши її - розряджають. 

Зберігають її при собі або в сейфі власника зброї. 

 

п.3, 4 ст.39  ЗУ « Про 

Національну поліцію», п.4 

Наказу МВС №622 від 

21.08.1998 р. 

1,2 

ППС 

 

Роз’яснює Ч. протиправний характер насильства 

у сім’ї, можливі заходи відповідальності за вчинення 

правопорушень і злочинів, пов’язаних із насильством 

у сім’ї та порушення правил зберігання, носіння або 

перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи 

пневматичної зброї і бойових припасів порядок 

притягнення до юридичної відповідальності, а також 

заходи кримінального чи адміністративного примусу, 

що можуть бути застосовані до правопорушників. 

ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї,  ЗУ « Про 

Національну поліцію», Наказ 

МВС від 02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», п.3, 4 

ст.39  ЗУ « Про Національну 

поліцію», п.4 Наказу МВС 

№622 від 21.08.1998 р. ст. ст. 

173-2, 191  КУпАП 

3 ППС 

Спілкуючись із жінкою:  

1) визначає установчі дані осіб, які знаходяться 

на місці конфлікту; необхідність надання медичної 

допомоги жінці або дитині; необхідність і можливість 

тимчасово залишити квартиру та переміститися до 

іншого житла.  

2) роз’яснює особі порядок розгляду звернення 

про насильство у сім’ї та оформлює протокол усної 

заяви, фіксуючи дозвіл на перебування в квартирі; 

3) повідомляє про права, заходи і послуги, 

якими вона може скористатися відповідно до 

законодавства. 

 

п. 4,12 постанови КМУ від 

26.04.2003 р. № 616, ч. 5, 6 п. 

2.7 Наказу від 07 вересня 

2009 р. № 3131/386,  ст.477 КПК 

України, Наказ МВС від 

06.11.2015 № 1377. 

1,2,3 

ППС 

З урахуванням змісту заяви : 

- про злочин – викликають СОГ і охороняють 

місце події; 

- про адміністративне правопорушення – 

опитують членів сім’ї і при необхідності свідків 

п. 4,12 постанови КМУ від 

26.04.2003 р. № 616, ч. 5, 6 п. 

2.7 Наказу від 07 вересня 

2009 р. № 3131/386,  ст.477 КПК 

України, Наказ МВС від 

06.11.2015 № 1377. 

СОГ 

 

1,2,3 

ППС 

Варіант 1. Зброю вилучає слідчий в ході огляду 

місця події; 

 

Варіант 2. Зброю вилучають ППС складаючи 

протокол, або запрошені інспектори дозвільної 

системи чи дільничних офіцерів поліції. 

ст. 214 КПК України,  

 

п.3 ст.39  ЗУ « Про Національну 

поліцію», ст. 264, 265 КУпАП 

СОГ 

 

 

 

 

 

Варіант 1. Залежно від поведінки Ч. та характеру у 

його діях злочину слідчий приймає рішення про 

затриманняЧ в порядку ст.208 КПК України. 

При прийнятті рішення про затримання оголошує 

його права та обов’язки. 

Про прийняте рішення сповіщаєцентр з надання 

ЗУ « Про Національну 

поліцію», Наказ МВС від 

02.07.2015 № 796«Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», ст. ст. 

208, 209 КПК України, ст. ст. 



 

 

 

1,2,3 

ППС 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

Варіант 2.Залежно від поведінки Ч. та характеру у 

його діях правопорушення визначає необхідність його 

затримання у порядку ст. 263 КУпАП. 

При прийнятті рішення про затримання оголошує 

його права та обов’язки. 

Про прийняте рішення сповіщаєцентр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

259 – 265, 268 КУпАП 

1,2,3 

ППС 

СОГ 

Супроводжують Ч. до поліцейського відділення. 

ЗУ « Про Національну 

поліцію», Наказ МВС від 

02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу 

МВС»,ст.ст.208, 209 КПК, ст.ст. 

259 – 265 КУпАП 

1,2,3 

ППС 

Про результати доповідають черговому та по 

прибутті до поліцейського відділення передають 

матеріали, зброю та складають рапорт. 

Розділ VI,VI Наказу МВС від 

02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», Наказ 

МВС від 06.11. 2015 № 1377 

 

4-Й СЦЕНАРІЙ 

 

Сценарій передбачає аналіз дій працівників патрульної поліції  щодо 

реагування на факти психологічного , фізичного та економічного насильства 

відносно дружини на грунті ревнощів із  заподіянням тілесних ушкоджень. 

При цьому присутня дитина 12 років. 

Чоловік перебуває в стані сильного алкогольного сп’яніння.  

Поліцію викликали сусіди по будинку по спец. лінії 102. 

Жінка відкрила двері та дозволила працівникам патрульної поліції 

пройти до приміщення квартири.   

На час прибуття працівників патрульної поліції поведінка 

правопорушника  агресивна. Сперечається з ними, вимагає покинути 

приміщення. 

Жінка прохає патрульних припинити протиправні дії її чоловіка. 

При приближенні патрульних до Ч, останній достав гранату Ф-1 із 

кармана, висмикнув чеку  та погрожує її підірвати.   

 

 

ОПИС ПОДІЇ 

 



Ч  

Останнім часом ти стала значно менше приділяти 

мені уваги, приносиш додому подарунки, про які нічого не 

пояснюєш. Я думаю, що в тебе хтось є. 

Ж  

Ти забуваєш, що я жінка і можу подобатися іншим. А 

подарунки, то – від колег по роботі.  

 

Ч  Я тобі не вірю.  

 Наносить Ж. удар кулаком в обличчя та в тулуб, який 

Ж. прикриває рукою.  

 

 З приміщення для відпочинку виходить дитина.  

 

ДТ  Тато, не бий маму. Мені страшно.  

Починає плакати.  

 

Ч Дає ще одного ляпасу жінці. Продовжує висловлювати 

образи, в тому числі й лайкою, на дружину. 

 

Ж  Плаче від болю, тримаючись за око. 

 

С 

 

 

1, 2 ППС 

 

 

Ж 

 

 

 

Ч 

 

 

 

 

 

1, 2 ППС 

 

 

Ч 

 

 

Почувши падіння тіла та плач жінки й дитини, 

викликає наряд поліції за спецлінією 102. 

 

Прибувають через деякий час, дзвонять у двері.  

Називають себе та причину прибуття. 

 

Відкриває двері і працівникам поліції дозволяє увійти в 

приміщення квартири. Налякана, прохає патрульних 

припинити протиправні дії чоловіка. 

 

Побачивши працівників поліції, сперечається, вимагає 

покинути приміщення і кидає в їх сторону частки іди                          

( ковбасу, огірки, помідори) і на зауваження поліцейських  

про припинення  протиправних дій не реагує. 

 

 

Попереджають Ч, про можливість застосування 

фізичної сили, спеціальних засобів, але останній не реагує.  

 

Побачивши, що до нього підходить працівник 

патрульної поліції, витягує із кармана гранату Ф-1, 

висмикує чеку і погрожує її підірвати  



  

  

 

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ 

 

№ Обставини, які слід 

врахувати 

Що слід враховувати 

1 Спосіб одержання інформації 
Інформація надійшла від 

чергового « Атлет» 

2 
Місце, де відбувається 

конфлікт  

Однокімнатна квартира, з 

відокремленим місцем для 

відпочинку. 

Розташована у 

багатоповерховому будинку. 

3 
Стан дверей та порядок їх 

відчинення 
Зачинені, відкриваються Ж.  

4 Обстановка в квартирі Невідома 

5 
Стан осіб, які перебувають у 

помешканні 

1. Постраждалої:  

– переляканість; 

– фізичний біль; 

– страх за дитину. 

2. Кривдника: 

–  агресивний. 

3. Дитини: 

– наляканість, плач. 

6 Характер ситуації 

Наявність насильства у сім’ї:  

– фізичного (побиття); 

– психологічного (образи, 

лайка, погроза продовжити сварку, 

замахування на дитину); 

 – економічного (відмова від 

утримання). 

 

7 

Можливість (необхідність) 

переміщення осіб (потерпілої, 

правопорушника, дитини) 

Невідома 

8 
Необхідність застосування 

засобів фіксації події 
Можлива 

9 
Потреба у залученні 

додаткових сил 
Можлива 

1

0 

Потреба у використанні 

засобів надання першої медичної 

допомоги 

Можливо, необхідна аптечка 



ПОРЯДОК 

дій працівників поліції, які прибули на сімейно-побутовий конфлікт 

(відповідно до сценарію №4) 

 

ППС Дії працівників патрульної поліції 
Нормативне 

обґрунтування 

1,2 

ППС 

          Називають своє прізвище, посаду, спеціальне 

звання та пред’являють на її вимогу службове 

посвідчення, надавши можливість ознайомитися з 

викладеною в ньому інформацією, не випускаючи 

його з рук. 

Повідомляють причину прибуття  

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 ст. 23, 

п.п.3,7 ЗУ « Про Національну 

поліцію», статті 4,6 ЗУ „Про 

попередження насильства у 

сім’ї”, п.2 Розділ II Наказу МВС 

від 02.07.2015 № 796. 

1,2 

ППС 

Перед проходженням в квартиру  у жінки 

отримують дозвіл на входження в приміщення 

квартири та виясняють : 

  - наявність місць можливого укриття особи, 

яка вчинила насильство у сім’ї, або інших осіб для 

раптового нападу на працівника поліції; 

-  наявність собак; 

- наявність місць для переховування зброї та 

інших предметів, якими може бути завдано шкоду 

життю або здоров’ю працівника поліції, 

правопорушнику, оточуючим або доказів насильства 

у сім’ї;  

- додаткові виходи із приміщення, відкриті вікна 

(на невисоких поверхах), через які правопорушник 

може зникнути або позбавитися речових доказів; 

- реєстрацію місця проживання; 

- написання заяви. 

 

Стаття 38ЗУ « Про Національну 

поліцію», ст. 477 КПК України 

1,2 

ППС 

У квартиру заходять по-одному, передбачаючи 

можливість нападу. 

 

Тактико-спеціальна  

підготовка  працівників  ОВС 

України: навчальний посібник / 

С.М. Банах, В.Р. Булачек, І.С. 

Винярчук, Ю.Р. Йосипів та ін. – 

Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 300 с. 

1,2 

ППС 

            Фіксують обстановку у квартирі (зокрема, 

наявність речей, які становлять небезпеку для 

працівників поліції та громадян і їх прибирають). 

 

Тактико-спеціальна  підготовка  

працівників  ОВСУкраїни: 

навчальний посібник / С.М. 

Банах, В.Р. Булачек,І.С. 

Винярчук, Ю.Р. Йосипів та ін. – 

Львів: ЛьвДУВС,2011. – 300 с. 

 

1 

ППС 

 

Вимагають від Ч припинити протиправні дії. 

Попереджають про можливість застосування фізичної 

сили, спеціальних заходів і вогнепальної зброї. 

 

 ст. 43  ЗУ « Про Національну 

поліцію України». 



2  

ППС 

 

Роз’яснює Ч. протиправний характер насильства 

у сім’ї, можливі заходи відповідальності за вчинення 

правопорушень і злочинів, пов’язаних із насильством 

у сім’ї та  невиконання законних вимог працівника 

поліції 

ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї, ст.43  ЗУ « 

Про Національну поліцію», 

Наказ МВС від 02.07.2015 

№ 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС»,  ст. 

ст. 173-2, 185  КУпАП 

1,2 

ППС 

Побачивши гранату, намагаються заспокоїти 

правопорушника, встановити з ним контакт, спільну 

тему для розмови.  

Всізагрози і спробипідірвати гранату, як 

билегковажні вони не здавалися, 

повиннісприйматисясерйозно.  

 

Тактико-спеціальна  підготовка  

працівників  ОВСУкраїни: 

навчальний посібник / С.М. 

Банах, В.Р. Булачек,І.С. 

Винярчук, Ю.Р. Йосипів та ін. – 

Львів: ЛьвДУВС,2011. – 300 с. 

1,2 

ППС 

Під час  розмови уважно і терпляче слухати 

скарги Ч.  

Повинні показати, що серйозно приймають 

занепокоєння Ч.  

Необхідно утримуватися від самозахисту та 

інших спорів під час подібної розмови. 

 Якщо Ч задає питання, повинні постаратися 

відповісти чесно, навіть якщо відповіддю буде «Я не 

знаю». Особливо важливо, щоб Ч відчув, що 

допомога можлива.  

Практикум із загальної, 

експериментальної і прикладної 

психології: Навчальний 

посібник / В. Д. Балін, В. К. 

Гайда, В. К. Гербачевського та 

ін; під заг. ред. А. А. Крилова, 

С. А. Манічева. - СПб., 2001. 

 

1 

 ППС 

 

2  

ППС 

 

 

 

 

Намагається вплинути на Ч і припинити 

протиправні дії 

 

По можливості: 

а) негайно доповісти оперативному черговому 

НП, повідомити спеціальні або аварійні служби; 

б) вжити заходів щодо евакуації з небезпечної 

зони населення іприпинення в ній руху, не допускати 

у зону оточення людей. 

 

Тактико-спеціальна  підготовка  

працівників  ОВСУкраїни: 

навчальний посібник / С.М. 

Банах, В.Р. Булачек,І.С. 

Винярчук, Ю.Р. Йосипів та ін. – 

Львів: ЛьвДУВС,2011. – 300 с. 

 1 

ППС 

 При припиненні правопорушення : 

- міцно притиснувши спусковий важіль до 

корпусу гранати вставити чеку в запал кришки 

корпусу  гранати і його вивентити; 

- заблокувати руку Ч скетчем, паском або ін.; 

- міцно притиснувши спусковий важіль до 

запалу гранати, його викрутити  із гнізда кришки 

корпусу гранати. 

Настанова із стрілецької справи. 

Ручні гранати. (Посібник) 

2 

ППС 

           Для забезпечення публічної та особистої 

безпеки застосовує спеціальні засоби  до Ч - 

кайданки. 

ст. 45  ЗУ « Про Національну 

поліцію України». 



СОГ 

1,2 

ППС 

           В приміщенні квартири працює СОГ та 

вибухово - технічна служба ПН 

Наказ МВС від 06.11.2015 № 

1387, ст. 214 КПК України 

1,2 

ППС 

Про результати доповідають черговому та по 

прибутті до поліцейського відділення складають 

рапорт. 

Розділ VI,VI Наказу МВС від 

02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», Наказ 

МВС від 06.11. 2015 № 1377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5-Й СЦЕНАРІЙ 

 

 

Сценарій передбачає аналіз дій працівників патрульної поліції  щодо 

реагування на факти психологічного, фізичного та економічного насильства 

відносно одного із батьків, який має фізичні вади із заподіянням тілесних 

ушкоджень. 

Поліцію викликали жінка по сцец.лінії 102. 

Жінка відкрила двері та дозволила працівникам патрульної поліції 

пройти до приміщення квартири. 

На час прибуття працівників патрульної поліції поведінка 

правопорушника агресивна. Сперечається з поліцейськими під час відкриття 

дверей та на їх зауваження не реагує. У їх присутності погрожує батькові 

розправою. Ображає батька та дружину нецензурною лайкою. 

На вимогу поліцейських припинити протиправні дії не реагує. 

 

ОПИС ПОДІЇ 

 

Ч  

Останнім часом батько перестав надавати пенсію і 

його безкоштовно кормити не збираюся. Можливо його 

направити в дім пристарілих . 

Ж  

Ти забуваєш, що ми проживаємо в квартирі твого 

батька, який тобі її подарував. Йому кошти потрібно на 

медичні препарати, оскільки він хворіє.  

 

Ч  Я вважаю, що гроші він повинен віддавати.  

  

 З приміщення для відпочинку виходить батько похилого 

віку , який шкутильгає на праву ногу та тримає в руках 

паличку. 

 

Ч   Пенсію отримав. Віддай гроші, або покинь 

приміщення квартири. 

 

Ч  Продовжує висловлювати образи, в тому числі й 

лайкою, на батька. Намагається самостійно забрати у 

батька із рук гроші. 

 

Ж  Намагається завадити чоловікові.  

 

Ч Продовжує голосно висловлюватися брутальною 



лайкою, при цьому замахується на батька, жінка стає на 

захист. 

 

Б Намагається захищатися паличкою, але не утримується 

на ногах та падає. Прохає припинити сина його ображати. 

 

Ж 

 

 

1, 2 ППС 

 

 

Ж 

 

 

 

 

Ч 

 

 Викликає наряд поліції за спецлінією 102. 

 

Прибувають через деякий час, дзвонять у двері.  

Називають себе та причину прибуття. 

 

Відкриває двері і працівникам поліції дозволяє увійти в 

приміщення квартири. Налякана, прохає патрульних вжити 

заходів до її чоловіка, який ображає свого батька – інваліда 

та її нецензурною лайкою. 

 

Побачивши працівників поліції, сперечається, вимагає 

покинути  приміщення і на зауваження поліцейських не 

реагує. 

 

 

 

 

  

 



АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ 

 

№ Обставини, які слід 

врахувати 

Що слід враховувати 

1 Спосіб одержання інформації 
Інформація надійшла від 

чергового « Атлет» 

2 
Місце, де відбувається 

конфлікт  

Однокімнатна квартира, з 

відокремленим місцем для 

відпочинку. 

Розташована у 

багатоповерховому будинку. 

3 
Стан дверей та порядок їх 

відчинення 
Зачинені, відкриваються Ж.  

4 Обстановка в квартирі Невідома 

5 
Стан осіб, які перебувають у 

помешканні 

1. Постраждалої:  

– переляканість; 

– фізичний біль; 

– страх за інваліда. 

2. Кривдника: 

–  агресивність. 

3. Інвалід: 

– наляканість. 

6 Характер ситуації 

Наявність насильства у сім’ї:  

– фізичного (побиття); 

– психологічного (образи, 

лайка, погроза продовжити сварку, 

замахування на батька); 

 – економічного (відмова від 

утримання). 

7 

Можливість (необхідність) 

переміщення осіб (потерпілої, 

правопорушника, дитини) 

Невідома 

8 
Необхідність застосування 

засобів фіксації події 
Можлива 

9 
Потреба у залученні 

додаткових сил 
Можлива 

1

0 

Потреба у використанні 

засобів надання першої медичної 

допомоги 

Можливо, необхідна аптечка 

 



ПОРЯДОК 

дій працівників поліції, які прибули на сімейно-побутовий конфлікт 

(відповідно до сценарію №5) 

 

ППС Дії працівників патрульної поліції 
Нормативне 

обґрунтування 

1,2 

ППС 

Називають своє прізвище, посаду, спеціальне звання 

та пред’являють на її вимогу службове посвідчення, 

надавши можливість ознайомитися з викладеною в 

ньому інформацією, не випускаючи його з рук. 

Повідомляють причину прибуття  

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 

ст. 23, п.п.3,7 ЗУ « Про 

Національну поліцію», статті 

4,6 ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї”, п.2 Розділ II 

Наказу МВС від 02.07.2015 

№ 796. 

1,2 

ППС 

Перед проходженням в квартиру  у жінки 

отримують дозвіл на входження в приміщення 

квартири та виясняють : 

 - наявність місць можливого укриття особи, яка 

вчинила насильство у сім’ї, або інших осіб для 

раптового нападу на працівника поліції; 

-  наявність собак; 

- наявність місць для переховування зброї та 

інших предметів, якими може бути завдано шкоду 

життю або здоров’ю працівника поліції, 

правопорушнику, оточуючим або доказів насильства 

у сім’ї;  

- додаткові виходи із приміщення, відкриті вікна 

(на невисоких поверхах), через які правопорушник 

може зникнути або позбавитися речових доказів; 

- реєстрацію місця проживання; 

- написання заяви. 

Стаття 38ЗУ « Про 

Національну поліцію», ст. 477 

КПК України 

1,2 

ППС 

У квартиру заходять по-одному, передбачаючи 

можливість нападу. 

 

Тактико-спеціальна  підготовка  

працівників  ОВСУкраїни: 

навчальний посібник / С.М. 

Банах, В.Р. Булачек,І.С. 

Винярчук, Ю.Р. Йосипів та ін. – 

Львів: ЛьвДУВС,2011. – 300 с. 

 1 

ППС 

 

 

 

2  

ППС 

 

Звертається до жінкита батька – інваліда з проханням 

пояснити ситуацію, що призвела до виклику 

наряду.Жінку та батька - нваліда візуально оглядає, 

встановлюючи наявність фізичного насильства. 

Необхідність надання медичної допомоги.. 

       Відводить Ч. у бік протилежний від місця 

знаходження Ж. та Б. Фіксує обстановку у квартирі 

(зокрема, наявність речей, які становлять небезпеку 

для працівників поліції та громадян та їх 

прибирають). 

 

 

Статті 2,7, 8, 12, 18 , п.18 

ст. 23, п.п.3,7 ЗУ « Про 

Національну поліцію», статті 

4,6 ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї”, п.2 Розділ II 

Наказу МВС від 02.07.2015 

№ 796, розділ VI,VI Наказу 

МВС від 02.07.2015 № 796Про 

затвердження Положення про 

патрульну службу МВС», статті 

32,33,34 ЗУ «Про НП України» 



1 ППС 

 

Роз’яснює Ч. протиправний характер насильства у 

сім’ї, можливі заходи відповідальності за вчинення 

правопорушень і злочинів, пов’язаних із насильством 

у сім’ї, порядок притягнення до юридичної 

відповідальності, а також заходи кримінального та 

адміністративного примусу, що можуть бути 

застосовані до правопорушників.  

ЗУ „Про попередження 

насильства у сім’ї,  ЗУ « Про 

Національну поліцію», Наказ 

МВС від 02.07.2015 

№ 796,ст.ст. 125, 122, 121 КК 

України, ст.173-2 КУпАП 

2 ППС 

 

Спілкуючись із жінкою та батьком-інвалідом:  

1) визначає установчі дані осіб, які знаходяться 

на місці конфлікту; які права на власність ( володіє, 

користується, розпоряджається); необхідність 

надання медичної допомоги жінці або інваліду; 

необхідність і можливість тимчасово залишити 

квартиру та переміститися до іншого житла.  

2) роз’яснює особі порядок розгляду звернення 

про насильство у сім’ї та оформлює протокол усної 

заяви, фіксуючи дозвіл на перебування в квартирі; 

3) повідомляє про права, заходи і послуги, 

якими вона може скористатися відповідно до 

законодавства. 

 

п. 4,12 постанови КМУ від 

26.04.2003 р. № 616, ч. 5, 6 п. 

2.7 Наказу від 07 вересня 

2009 р. № 3131/386,  ст.477 КПК 

України, Наказ МВС від 

06.11.2015 № 1377. 

1,2 

ППС 

З урахуванням змісту заяви : 

- про злочин – викликають СОГ і охороняють 

місце події; 

- про адміністративне правопорушення – 

опитують членів сім’ї і при необхідності свідків 

п. 4,12 постанови КМУ від 

26.04.2003 р. № 616, ч. 5, 6 п. 

2.7 Наказу від 07 вересня 

2009 р. № 3131/386,  ст.477 КПК 

України, Наказ МВС від 

06.11.2015 № 1377. 

СОГ 

 

 

 

 

 

 

1,2 

ППС 

 

Варіант 1. Залежно від поведінки Ч. та характеру у 

його діях злочину слідчий приймає рішення про 

затриманняЧ в порядку ст.208 КПК України. 

При прийнятті рішення про затримання оголошує 

його права та обов’язки. 

Про прийняте рішення сповіщаєцентр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

Варіант 2. Залежно від поведінки Ч. та характеру у 

його діях правопорушення визначає необхідність його 

затримання у порядку ст. 263 КУпАП. 

При прийнятті рішення про затримання оголошує 

його права та обов’язки. 

Про прийняте рішення сповіщаєцентр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 

ЗУ « Про Національну 

поліцію», Наказ МВС від 

02.07.2015 № 796«Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», ст. ст. 

208, 209  КПК України, ст.ст. 

259 – 265, 268 КУпАП 

1,2 

ППС, 

СОГ 

Супроводжують Ч. до поліцейського відділення. 

ЗУ « Про Національну 

поліцію», Наказ МВС від 

02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», ст. ст. 

208, 209 КПК України, ст.ст. 



259 – 265 КУпАП 

 

1,2 

ППС 

Про результати доповідають черговому та по 

прибутті до поліцейського відділення передають 

матеріали та складають рапорт. 

Розділ VI,VI Наказу МВС 

від 02.07.2015 № 796Про 

затвердженняПоложення про 

патрульну службу МВС», Наказ 

МВС від 06.11. 2015 № 1377 

 

 

 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів на практичних заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань щодо протидії насильства в сім*ї , висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 
законодавства в сфері протидії насильства в сім*ї, теорії та 
правозастосовної практики підрозділу дільничних офіцерів  поліції.  

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері 
адміністративної діяльності Національної поліції; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 
неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства в сфері протидії насильства в сім*ї, теорії та 
правозастосовної практики підрозділу дільничних офіцерів  поліції. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння в сфері правозастосовної практики підрозділу 
дільничних офіцерів  поліції мають поверхневий характер, потребують 
подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння в 
сфері адміністративної діяльності Національної поліції сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 



1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


