
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ІГОР ПІД ЧАС 

ПРОХОДЖЕННЯ КАНДИДАТАМИ НА ПОСАДУ 

СУДДІ СТАЖУВАННЯ В МІСЦЕВИХ СУДАХ



МЕТА:

Презентація дорожньої карти щодо підготовки процесу 

відпрацювання на практиці процесуальних навичок 

кандидатів на посаду судді в умовах найбільш 

наближених до реальних.



Імітація судового засідання має бути 

максимально наближена до умов 

реального судового засідання з 

використанням звукозапису та/або 

відеофіксації та виготовленням стажерами 

вступних та резолютивних частин 

процесуальних документів по кожному з 

блоків



З метою уніфікації процедури проведення тренінгів у 

формі проведення ділових ігор (моделювання судового 

засідання) за участі кандидатів на посаду судді, 

пропонується використовувати найбільш схожі 

процесуальні процедури, притаманні всім видам 

судового процесу, розбивши їх на такі три блоки

БЛОК-1

Підготовче 

Провадження:

- підготовче 

судове 

засідання (ст. 

182 ГПКУ; ст. 

197 ЦПКУ; ст. 

314 КПКУ)

- попереднє

судове 

засідання (ст. 

111 КАСУ)

БЛОК-2

Розгляд 

справи по суті

(глава 6 ГПКУ 

та ЦПК; глава 

3 КАСУ) 

Судовий 

розгляд 

(глава 28 

КПКУ)

БЛОК-3

Стрес-тест



Підготовчі організаційні 

заходи

До початку 

моделювання судового 

засідання суддя-

наставник (коуч) 

проводить 

опитування, 

спрямоване на 

з’ясування ступеня

обізнаності кандидатів

з особливостями даної

стадії судового 

розгляду та 

поновлення

відповідних знань

(надання можливості

кожному з учасників

висловитись з приводу 

його майбутніх дій у 

цій стадії процесу)

За результатами 

опитування суддя-

наставник визначається з 

черговістю головування у 

судовому засіданні

кандидатами, що прибули

на стажування, 

наприклад, шляхом 

жеребкування

(нав'язування черговості

не рекомендується)



Завдання судді-наставника (коуча) на цьому етапі

повинно полягати в тому, щоб поради і пояснення, які

він надає стажерам перед та після практичного 

відпрацювання (моделювання) кожного з блоків, 

максимально спрямовувались на самоорганізацію

кандидата, який проходить стажування, шляхом 

обговорення алгоритму його дій в тій чи іншій

процесуальній ситуації, що може виникнути під час 

проходження відповідного блоку



...”ОБЛІКО МОРАЛЄ”

!!!!!!!!

Не забуваємо нагадувати 

стажерам 

про

“ КОДЕКС 

СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ”



Як не 

помилитися в 

порядку ведення 

судового 

засідання?

Чого чекати від 

учасників 

процесу?

Питання, які на підсвідомому рівні виникають 

навіть у досвідчених суддів з чималим суддівським 

досвідом перед початком судового засідання 

Справа № …

Справа № … 

Справа №…

……..

У мене вже 

каша  в 

голові!!!!

Самоорганізація – основний аспект і фундамент якісного

адміністрування в судовому засіданні! 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


