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Розробники навчального курсу: 

 

     Шукліна Наталія Георгіївна – проректор Національної школи суддів України, директор навчального 

курсу; 

     Стефанів Надія Степанівна – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді, заступник 

директора курсу; 

     Алан Лаферте – координатор проекту, Програма з ґендеру та безпеки, Женевський центр демократичного 

контролю за збройними силами (DCAF); 

Левченко Катерина Борисівна – Урядова уповноважена з питань ґендерної політики; 

Гайдук Віра Іванівна – головний науковий співробітник тестологічного центру Національної школи 

суддів України, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці; 

Дяченко Юлія Василівна – старший науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва 

Національної школи суддів України; 

Кишакевич Лев Юрійович – суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді; 

Левенець Валерій Петрович – директор Одеського регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя Апеляційного суду Одеської області у відставці;  

Легенька Марина Миколаївна – директорка департаменту правової, соціальної та гуманітарної 

допомоги Громадської організації “Ла Страда-Україна”, адвокат; 

Перекопський Микола Миколайович – суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської 

області; 

Плахотнюк Катерина Григорівна – суддя Голосіївського районного суду міста Києва; 

Пустовойтова Тетяна Леонідівна – начальник відділу міжнародного співробітництва Національної 

школи суддів України; 

Трясун Юрій Ростиславович – суддя Апеляційного суду міста Києва; 

Черепаха Катерина Вікторівна – віце-президентка Громадської організації “Ла Страда-Україна”; 

Шелест Інна Миколаївна – суддя, голова Червонозаводського районного суду м. Харкова; 

Шендрікова Ганна Олександрівна – суддя Буського районного суду Львівської області; 

      Юровська Галина Валентинівна – заступник начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ у відставці. 

 

 

 

Мета навчального курсу: 

- поглибити теоретичні знання з особливостей розгляду справ, пов’язаних із домашнім насильством 

відповідно до міжнародних стандартів; 

- розвинути практичні навички для вирішення проблемних ситуацій, які виникають під час розгляду 

справ, пов’язаних із домашнім насильством. 

 

Навчальні цілі: 

За результатами проходження тренінгу судді вмітимуть: 

- правильно ідентифікувати домашнє насильство та його види;  

- здійснювати ефективне ґендерно неупереджене правосуддя в даній категорії справ; 

- застосовувати норми національного та міжнародного законодавства під час розгляду справ даної 

категорії та написанні судових рішень. 
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ДЕНЬ 1 

 

09:30 – 10:00    Реєстрація учасників. 

10:00 – 10:15 Відкриття тренінгу. Вступні промови. 

10:15 – 10:45 Представлення учасників та їх очікувань від тренінгу. 

МОДУЛЬ 1. “ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ПОНЯТТЯ, МАСШТАБИ ТА ВПЛИВ” 

10:45 – 10:55    Експрес-опитування суддів-слухачів з використанням клікерів. 

Оцінка індексу ґендерної чутливості групи: “Чи погоджуєтесь Ви із 

запропонованими твердженнями?”  

Модератор:  

10:55 – 11:10 Міні лекція та PowerPoint презентація 

“Визначення явища домашнього насильства та його видів”. 

Викладач/тренер:  

11:10 – 11:20   Практичне завдання. 

Робота в малих групах на ідентифікацію різних видів насильства через розгляд 

ситуативних завдань.  

Презентація результатів роботи груп. 

Модератор: 

Фасилітатори:                         

11:20 – 11:40 Перерва. 

11:40 – 12:00 Міні лекція та PowerPoint презентація 

“Масштаби домашнього насильства”. 

Викладач/тренер:  

12:00 – 12:30  Міні лекція та PowerPoint презентація. 

Демонстрація відеоматеріалів. 

“Вплив домашнього насильства на постраждалих, дітей, суспільство”. 

Викладач/тренер:  

12:30 – 13:00  Практичне завдання 

Робота в малих групах з визначення впливу домашнього насильства на категорії 

цільових груп населення та суспільство.  

Презентація результатів роботи груп. 

Модератор:  

Фасилітатори:  

13:00 – 14:15 Перерва на обід. 

МОДУЛЬ 2. “МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО 

ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ” 

14:15 – 15:00 Міні лекція та PowerPoint презентація 

“Міжнародні стандарти протидії домашньому насильству. Огляд практики 
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Європейського суду з прав людини  та Комітету з ліквідації дискримінації щодо 

жінок стосовно рішень, пов’язаних із домашнім насильством”. 

Викладач/тренер:  

 Модерована дискусія учасників тренінгу з тематики міні лекції. 

Викладач/тренер:  

15:00 – 15:15 

 

Міні лекція та PowerPoint презентація 

“Загальний огляд змін до законодавства в сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству” 

Викладач/тренер:  

15.15 – 16.00 

 

Міні лекція та PowerPoint презентація 

“Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”.  

Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства”. 

Викладач/тренер:  

 Модерована дискусія. 

Викладач/тренер:  

16:00 – 16:20 Перерва. 

16.20 – 17.00 Міні лекція та PowerPoint презентація 

“Обмежувальні приписи як заходи реагування на вчинення домашнього 

насильства”. 

Викладач/тренер:  

 Модерована дискусія. 

Модератор:  

Учасники:  

17:00 –17:40 

 

Міні лекція та PowerPoint презентація. 

Кримінальна відповідальність за вчинення домашнього та ґендерно зумовленого 

насильства. Особливості кримінального провадження у зазначеній категорії 

справ.   

Викладач/тренер:  

 Модерована дискусія 

Викладач/тренер:  

17.40 – 17.45 Підведення підсумків першого дня. 
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ДЕНЬ 2 

МОДУЛЬ 3. “СПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗУМІННЯ СУДДЯМИ ПРОБЛЕМ ДОМАШНЬОГО 

НАСИЛЬСТВА ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ. ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ЯК ВИКЛИК  ДЛЯ СУДОВОЇ 

ВЛАДИ”  

09:00 – 09:15 Практичне завдання на закріплення отриманих знань та навичок у перший день 

роботи тренінгу. 

Пленарне обговорення із використанням фліп-чарту. 

Модератор:  

09:15 – 9:45 Міні лекція та PowerPoint презентація. 

“Сприйняття та розуміння суддями проблем домашнього насильства та їх 

вирішення”. 

Викладач/тренер:  

9:45 – 10:00 

 

 

10:00 – 10:20 

Кольоровий тест на визначення підсвідомого упередження та аналіз  

результатів. 

Модератор: 

 

Міні лекція та PowerPoint презентація. 

“Ґендерні стереотипи, упередження, дискримінація”. 

Викладач/тренер:  

10:20 – 10:50 

 

 

 

 

Практичне завдання стосовно руйнування ґендерних стереотипів. 

Викладач:  

 

Перегляд відео: від стереотипів до дискримінації.  

Коротке підсумування. 

Модератор:  

 

10:50 – 11:10 Перерва. 

11:10 – 11:35 Міні лекція та PowerPointпрезентація  

“Ґендерна упередженість та відповідь судової влади”. 

Викладач/тренер:  

 

 Перегляд відео (“Територія каяття”) щодо особи, засудженої за вбивство свого 

кривдника в наслідок вчинення ним (кривдником) домашнього насильства.  

Пленарне обговорення.   

Модератори:   

11:35 – 12:00 Міні лекція та PowerPoint презентація 

“Особливості  процедури судового  розгляду справ, пов’язаних із домашнім 

насильством”. 

Викладач/тренер:  

 

12:00 – 12:55 Рольова гра  

“Особливості  процедури судового  розгляду справ, пов’язаних із домашнім 
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насильством”. 

Робота в малих групах. Кожній малій групі суддів надається сценарій справи, який 

містить фактичні обставини справи, кваліфікацію дій кривдника, додаткову 

інформацію. Кожна група має представити свою справу за сценарієм у порядку: 

роз’яснення прав учасникам, з’ясування клопотань, доповіді матеріалів справи, 

надання слова учасникам провадження почергово, ухвалення рішення (резолютивна 

частина) і його пояснення. 

Модератор:  

Фасилітатори:  

12:55 – 13.00  Підведення підсумків Модулю 3 

Модератори: 

 

13:00 – 14:15  Перерва на обід. 

МОДУЛЬ 4. “СУДОВА ПРАКТИКА У СПРАВАХ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ 

НАСИЛЬСТВОМ” 

14:15 –14:45 

 

 

14:45 –15:00 

Міні лекція та PowerPoint презентація 

“Аналіз національного судової практики”. 

Викладач/тренер:  

Пленарна дискусія за матеріалами міні лекції.  

Модератори:  

15:00 – 15:40 

 

 

Практичне завдання з написання судового рішення за 3 фабулами справ. 

Робота в малих групах.  

Модератор:  

Фасилітатори:  

15:40 – 16:00 Перерва. 

16:00 – 16:40 Презентації результатів обговорення у малих групах.  

Модератор:  

16:40 – 16:45 

16:45 –17:00 

Заповнення анкети.  

Підведення підсумків. 

Заключні промови. Вручення сертифікатів. 

 

 

 


