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ВИПУСКНИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СПЕЦПІДГОТОВКИ –  
НОВІ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСУДДЯ

Суспільний запит на справедли-
вий суд та оновлення суддівського 
корпусу був реалізований в  консти-
туційних й законодавчих змінах, які 
модернізували інститути та закла-
ли підвалини реформи правосуддя.  
Сьогодні ми стоїмо на порозі ключо-
вого етапу судової реформи - прихо-
ду нової генерації суддів.
Дати “нову кров” правосу ддю ста-

ло можливим завдяки прогресу та 
інституційному розвитку первин-
ної підготовки суддів. Ми здійснили 
кардинальний перегляд освітньої 
доктрини – від знаннєвої до компе-
тенційної. Нині майбутні судді го-
туються за моделлю: знання плюс 
спеціальні суддівські навички плюс 
формування професійного ставлен-
ня до отримувачів судових послуг 
та розуміння соціального контек-
сту здійснення правосуддя.

Національна школа суддів Укра-
їни створила й реалізувала стан-
дартизовану, інноваційну програму 
початкової підготовки кандидатів 
на посаду судді. Вона формувалась з 
урахуванням кращого світового до-
свіду та відбувалась у формі прак-
тичних занять із використанням ін-
терактивних методів навчання, що 
повною мірою відповідає вимогам і 
рекомендаціям Ради Європи та її ін-
ституційних органів. 
В основі спецпідготовки - вико-

ристання тренінгів як переважної 
форми навчально-методичного за-
безпечення навчання.  Мета - форму-
вання в кандидатів на посаду судді 
практичних навичок та умінь у за-
стосуванні закону і веденні судового 
засідання, зміцненні рівня їх теоре-
тичних знань у прикладному аспек-
ті. Серед пріоритетів початкової 
суддівської освіти були також за-
соби, що дозволяють сформувати 
більш високий рівень довіри грома-
дян до суду: комунікація, належне 
врядування, психологічна підготов-
ка. Всього за дев’ять місяців спеці-
альної підготовки було проведено 
1232 тренінги, і ця цифра говорить 
сама за себе. 
Інтерактивність та прозорість 

підготовки забезпечила її реалізація 
на електронній навчальній плат-
формі: там розміщувались всі на-
вчальні матеріали, здійснювався 
контроль успішності кандидатів 
та її оцінка, включно з адміністру-
ванням навчального процесу. 
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З 27 серпня 2018 року 371 кан-
дидат на посаду судді в 16 групах 
навчалися одночасно в 6 локаціях: 
містах Києві, Дніпрі Харкові, Льво-
ві, Одесі та Чернівцях.
Цей, вже другий цикл спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду 
судді суттєво відрізнявся від попе-
реднього (завершеного у 2018 році) 
як своєю тривалістю, так і зміс-
товним наповненням програми 
спецпідготовки.  Нині слухачами 
спеціальної підготовки були кан-
дидати, які мають значний досвід 
роботи на посадах науковців у га-
лузі права, адвокатів, прокурорів, 
представників інших сфер юсти-
ції. Від Національної школи суддів 
України вони очікували знань, за-
снованих на суддівських навичках, 
що відповідають пріоритетним 
освітнім потребам суддів.   Тому 
Школі належало не лише створити 
спеціальні навчальні програми під-
готовки кандидатів на посаду суд-
ді, а й забезпечити їхнє викладання 
в світлі вимог щодо неупередже-
ності та компетентності. Саме з 
цією метою Національною школою 
суддів України був підготовлений 
потужний корпус викладачів, пе-
реважно з числа найбільш фахових 
суддів та суддів у відставці. Крім 
того, оскільки програми спеціаль-
ної підготовки кандидатів на поса-
ду судді передбачали стажування в 
судах,  Школа залучила та підготу-
вала більше 500 судді-коучів, які в 
подальшому виступали куратора-
ми стажування.
Результати здійсненої Націо-

нальною школою суддів України ро-
боти вже незабаром будуть оціне-
ні суспільством. Адже, нова плеяда 
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Кількість слухачів спеціальної підготовки д
Усього: 381 

Категорії слухачів 

Загальне порівняння  
слухачів за статтю у

49% 51% 

 
Вікові показники 

 

суддів з сучасною ментальністю та 
компетенціями скоро приступить 
до відправлення правосуддя.
Це складне завдання Національна 

школа суддів України реалізовувала у 
співпраці з  проектами міжнародної 
технічної допомоги, зокрема україн-
сько–канадського проекту “Освіта 
суддів – для економічного розвитку” 
за підтримки Уряду Канади, проекту 
ОБСЄ “Гарантування дотримання 
прав людини при здійсненні право-

суддя” за підтримки уряду Канади,  
Програми USAID з реформування 
сектору юстиції “Нове правосуддя”.
Сподіваюсь, що всі ті, хто успішно 

пройшов  нову за сенсом, змістом та 
формою спецпідготовку стануть 
провідниками утвердження довіри 
суспільства до правосуддя та його 
новим якісним зразком.

Ректор Національної школи 
суддів України Микола ОНІЩУК
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Кандидатів на посаду судді було зара-ховано слухачами для проходження спеціальної підготовки у відповід-ній локації з урахуванням їхніх поба-жань. Національна школа суддів України забезпечила слухачів персональними но-утбуками.Аудиторні приміщення в містах Києві, Львові, Одесі, Харкові, Днепрі, Чернівцях були завчасно підготовлені для прове-дення спеціальної підготовки, забезпе-чені інформаційно-технічними засоба-ми: комп’ютерами, проекторами з  ко-лонками, системами електронного голо-сування клікерами, фліпчартами тощо.

Для всіх груп майбутніх суддів в шес-ти локаціях своєчасно підготовлено роз-клади спеціальної підготовки кандида-тів на посаду судді; визначено кураторів для логістичного супроводу проведення тренінгів, координації заходів із забез-печення виконання графіка спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та розкладу занять, здійснення обліку від-відування слухачами занять та ведення журналів обліку проходження слухачами спеціальної підготовки; підготовки звіт-ності з питань проходження кандидатами на посаду судді спеціальної підготовки.

За підготовленими навчально–мето-дичними матеріалами зі слухачами в 16 групах проведено 1232 тренінги.З метою вдосконалення спеціальної під-готовки здійснювався систематичний зво-ротний зв’язок зі слухачами, який відіграє важливу роль в організації процесу спеці-альної підготовки, зокрема для підвищен-ня якості викладання та його покращення. Це завдання виконувалось шляхом запо-внення майбутніми суддями відповідної анкети після проведення кожного блоку Програми спецпідготовки, а також анкету-вання, передбаченого окремими тренінга-ми, та після проходження стажування.Впродовж усього періоду спеціальної підготовки куратори спеціальної під-

ЛОГІСТИКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
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  ТРЕНІНГИ...       проведено зі слухачами в 16 групах за період спеціальної підготовки

ВІДГУК СЛУХАЧА. 
Ольга КОТЕЛЬОВА

Сама процедура як усього добору кандидатів на посаду судді, так 
і навчання в Національній школі суддів України, отримує чимало 
схвальних відгуків, є прозорою та проходить на найвищому рівні.

По завершенню навчання можу впевнено сказати як за себе, так і 
за інших «школярів», що ми прагнемо працювати на користь утвер-
дження в нашій державі верховенства права, а також забезпечення доступу громадян 
до справедливого правосуддя. 

Отже, після навчання в НШСУ суспільство отримало 369 майбутніх суддів, які бу-
дуть нести відповідальність за прийняті рішення, відновлюючи віру громадян у чес-
ність, незалежність, неупередженість суду та судової влади в цілому.

На мою думку саме такий запроваджений підхід добору та навчання кандидатів на 
посаду судді має стати дороговказом на шляху перспективного розвитку нашої країни, 
а також запорукою відновлення довіри до суддівської гілки влади.

і 

готовки не розслаблялися, здійснюючи контроль за навчальним процесом “три-мали вухо гостро” для дотриман-ня слухачами навчальної дисципліни та вчас-ного і ефективного проведення курсів Програми спецпід-готовки. Слухачі, які успіш-но виконали Програ-му спеціальної підго-товки кандидатів на посаду судді, отримали в Національній школі 

суддів України свідоцтво про проходжен-ня спеціальної підготовки. У злагодже-ній командній роботі усіх фахів-ців НШСУ вдалося успішно здійснити проведення спеціальної підготов-ки кандидатів на по-саду на достатньо високому рівні. Начальник відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Олександр ГАШИЦЬКИЙ
 12321232
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Кандидати на посаду судді,  які були скеровані для спеціальної підготов-ки, мали значний досвід роботи на посадах науковців у галузі права, адво-катів, прокурорів або працювали в інших сферах правозастосування. Від Націо-нальної школи суддів України вони очі-кували викладання найбільш ефектив-них курсів, заснованих на суддівських 

навичках, що відповідають пріоритет-ним освітнім потребам суддів.  У зв’язку з цим перед Національною школою суддів України було поставле-но важливе завдання: не лише створи-ти спеціальні навчальні програми під-готовки кандидатів на посаду судді, а й забезпечити їхнє викладання в світлі вимог щодо неупередженості, компе-тентності та об’єктивності, пов’язаних із виконанням професійних обов’язків судді. Саме з цією метою Національною школою суддів України був підготовле-ний потужний корпус викладачів, пере-важно з числа найбільш фахових суддів та суддів у відставці. Так, для реалізації завдань спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді до викладацької діяльності було залучено 693 викладачі (тренери), з яких 632 судді першої, апеляційної та касаційної інстан-цій (91,2 %). До проведення деяких тренін-гів запрошувались 61 високопрофесійний 

РОЗВИТОК ВИКЛАДАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ 
ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ
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фахівець інших спеціальностей (8,8 %). Наукові ступені докторів та кандидатів наук мають 199 тренерів (28,7 %)Ключову роль у підготовці викладаць-ких кадрів та формуванні пулу виклада-чів відігравав відділ підготовки виклада-чів (тренерів). Наші викладачі добре володіють педаго-гічною майстерністю та психологічними навичками роботи з дорослою аудиторі-єю, сучасними інтер-активними методиками навчання. Це допомагає їм на високому фаховому рівні викладати на-вчальний матеріал у форматі тренінгів, вміло спрямовувати модеровані дискусії, обговорювати проблеми правозастосу-вання в режимі мозкового штурму, ор-

ганізовувати обговорення та вирішення кандидатами на посаду судді практичних завдань, максимально наближених за своїм змістом до ситуацій, що виникають в судовій практиці. Саме такі підходи до-зволили зробити навчання кандидатів цікавішим та максимально ко-рисним.Крім того, оскіль-ки програми спеці-альної підготовки кандидатів на поса-ду судді передбачали стажування в судах, то протягом 2018 та першого кварталу 2019 років відділ підготовки викладачів (тренерів) у співпраці з від-ділом спеціальної підготовки кандида-тів на посаду судді провів методологічні тренінги з використанням спеціальних 

СУДДЯ
КОУЧ ... виступили кураторами стажування551551
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методик (у тому числі, дистанційно) для 551 судді-коуча, які в подальшому висту-пали кураторами стажування. Здійснюючи підбір викла-дачів, НШСУ активно залучає до співпраці молодих суддів з до-свідом наукової та викладацької діяль-ності, високим фахо-вим рівнем і найкращи-ми моральними якостями. Саме завдяки відданій роботі викла-дацького складу НШСУ та професійних 

суддів-викладачів у кандидатів форму-ються вміння та навички, що допомо-жуть їм відразу після призначен-ня на посаду судді гідно та незалежно виконувати свої повноваження й дотримуватись ви-соких етичних стан-дартів у своїй діяль-ності. Ольга ШАПОВАЛОВА, начальник відділу підготовки викладачів (тренерів) -радник

ВИКЛАДАЧІ 
ТРЕНЕРИ ...   залучено до викладацької діяльності під час спецпідготовки

ВІДГУК СЛУХАЧА. 
Євгеній ДРЯХЛОВ

Кожне навчання, в першу чергу залежить не від умов, матеріалів 
та посібників, а від тих, хто  безпосередньо проводить таке навчан-
ня. Для всіх слухачів і слухачок кадровий потенціал викладачів школи 
виявився приємною несподіванкою.

 Дуже сподобалось, що матеріал викладали діючі судді, з якими мож-
на було обговорити питання не тільки на рівні теорії, а безпосередньо на рівні реальних 
справ, які  слухались цими суддями. Особливо цікаво було слухати та спілкуватись із 
суддями з Верховного Суду та апеляційних судів. 

Всі без виключення викладачі вразили своєю професійною підготовкою та кваліфіка-
ційним рівнем, при цьому при спілкуванні більшість з викладачів при зверненні викорис-
товували слово «колега», що надихало на дружню та плідну роботу. Загалом, враження 
від викладацького складу тільки позитивні, дякуємо їм дуже щиро!

и 

693693
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Інноваційна стандартизована програма спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді створена з урахуванням кращого світового досвіду. Для ефективного здійснення спеці-альної підготовки було здійснено карди-нальне доопрацювання навчально–ме-тодичних матеріалів, до Програми цієї спеціальної підготовки було підготовле-но 12 нових тренінгів та практичний се-мінар з ділової української мови, яких не було в раніше реалізованій Програмі спе-ціальної підготовки. Матеріали тренін-гів актуалізовано відповідно до нового законодавства, збільшено їх практичну складову, зосереджено увагу на актуаль-них питаннях, підготовлено матеріали для самостійної підготовки слухачів. До груп розробників входили судді всіх су-дових інстанцій і юрисдикцій, працівни-ки установи та відомі науковці.Майбутні судді готувалися за модел-лю: “знання плюс спеціальні суддівські навички плюс формування професійного ставлення до отримувачів судових по-

слуг і розуміння соціального контексту здійснення правосуддя”.Розширена Програма спеціальної під-готовки кандидатів на посаду судді скла-далася із шести блоків і включала:теоретично–практичну підготовку (51 відсоток строку підготовки) стажування в місцевих судах (41 відсо-ток строку підготовки)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ЗАГАЛЬНОГО НАБОРУ
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ознайомчі візити (зустрічі) (5 відсотків строку підготовки)контрольні заходи (3 відсотки строку підготовки)Відповідно до розроблених вимог щодо оформлення матеріалів курсів спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді в електронній формі на електронному ресур-сі було розміщено матеріали для слухачів на електронній платформі. Більшу інтерактив-ність і прозорість спеціальної підготовки вдалося забезпечити з використанням елек-тронної платформи, на якій відбувався об-мін підготовленими матеріалами, контроль успішності слухачів та їх оцінювання, адміні-стрування процесу спеціальної підготовки. Визначення успішності виконання Про-грами спеціальної підготовки та контроль за цим процесом полягали в системному оцінюванні знань, сформованих умінь і навичок майбутніх служителів Феміди та здійснювалися відповідно до Положення про порядок визначення успішності ви-конання програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. В основу сис-теми оцінювання було покладено накопи-чувальну бальну система, яка відповідає 

європейським стандартам. Положенням пе-редбачено процедуру контролю успішності виконання теоретично–практичної части-ни програм, складовими якого є поточний і підсумковий контроль.Поточний контроль успішності здійсню-вався тренерами впродовж усього процесу спеціальної підготовки за результатами проведення кожного тренінгу Програми спецпідготовки шляхом тестування та/або заповнення анкет.  Після завершення кожного з І–V блоків Програми спецпідго-товки здійснювалися підсумкові контролі. Майбутні судді виконували індивідуальні завдання у формі тестів (після І блоку) та практичні завдання (кейси) з метою фор-мування знань, умінь і навичок ухвалюва-ти законні, обґрунтовані та справедливі судові рішення з цивільної, господарської, кримінальної та адміністративної юрис-дикцій, спираючись на принципи верхо-венства права (правовладдя) та практику Європейського суду з прав людини (після ІІ–V блоків Програми спецпідготовки).Результати контрольних заходів про-демонстрували, що абсолютна більшість кандидатів старанні та вмотивовані на під-
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ВІДГУК СЛУХАЧА.
Анастасія КОЗЛЕНКО

За час навчання у Національній школі суддів України судді діли-
лись з нами не тільки досвідом застосування законодавства, а й за-
конами професії. А саме, як зберегти витримку і мужність у стресо-
вій ситуації, як залишатись неупередженим і безстороннім, не зважа-
ючи на будь-яку неочікувану поведінку сторони в процесі, а також як 
діяти для того, щоб відновити порушене право особи. Приємно, що наставники ділились 
з нами досвідом своїх помилок і застерігали від них у майбутньому. 

На моє переконання, після завершення навчання у Національній школі суддів України 
ми готові до виконання складних посадових обов’язків судді та відповідальності, якої 
вимагає від нас ця професія!

-
а-

готовку, про що свідчить стабільно висо-кий рівень у засвоєнні знань і оволодінні навичками.Узагальнення відповідей слухачів в анкетах зворотнього звязку показує, що заплановані цілі та завдання, які перед-бачено в підготовлених курсах, досягну-то; форми та методики викладання усієї програми спеціальної підготовки обра-

но в цілому правильно. Проведений ана-ліз також дозволяє постійно працювати над покращенням змістовного наповне-ння матеріалів курсів і підвищенням якості викладання.Проректор Національної школи суддів України Володимир МАЗУРОК

теоретично–практичну підготовку ознайомчі візити (зустрічі) стажування в місцевих судах контрольні заходи

ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ

51%51%

41%41%

5%
3%3%
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Програма спеціальної підготовки кан-дидатів реалізовувалась з використан-ням інтерактивних методів підготовки професійної аудиторії: презентацій (демон-страції), експрес–опитувань за допомогою електронної системи клікерів, виконання групових завдань у малих групах, мозкових штурмів, вирішення ситуативних завдань (кейсів), моделювання конкретних ситуа-цій, рольових ігор (симуляцій), проведен-ня модерованих дискусій, дебатів, круглих столів тощо. Це повною мірою відповідає вимогам і рекомендаціям Ради Європи та її інституційних органів.Основою та найбільш ефективною фор-мою навчання кандидатів на посаду судді стали тренінги. Мета тренінгу – не дати за-готовлену відповідь на стандартні питан-ня, а створити умови, за яких відбувається пошук рішень із залученням до цього про-цесу аудиторію шляхом використання ін-терактивних методів навчання. Наприклад, під час обговорення сюже-тів чи відеороликів які пропонувались для дискусії, майбутні судді, запитували, а чому саме так а не так має поступити суд-дя, а чому проголошення судового рішен-ня має бути таким чином а не по іншому. Поступово кожен з них вчився мислити  не як адвокат, не як прокурор, а саме як суддя.Застосування інтерактивних методів на-вчання викликало  жваве реагування аудито-рії. Наприклад, під час симуляції судових за-сідвь, при вирішенні питання проголошення судового рішення, пропонувалось одягнути мантію і самому проговорити це рішення. Ре-зультат - у дорослих людей часом тремтів го-лос, часом виступав піт, часом тремтіли руки і з’являлося відчуття відповідальності.Заступник начальника відділу підготовки викладачів (тренерів) Галина ЮРОВСЬКА

ЗАСОБИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ НАВЧИТИСЬ 
БУТИ СУДДЕЮ
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ВІДГУК СЛУХАЧА.
Сергій ІЛЛЮК

Дуже порадувало, що процес навчання відбувався у формі тре-
нінгів, а не ”сухим”  поданням лекційного матеріалу, оскільки для 
юристів, які мають значний практичний досвід роботи у різних на-
прямках юриспруденції, саме такий спосіб є найбільш оптимальний. 
Так, в ході їх проведення ми могли не тільки отримувати ґрунтовні 
знання від діючих суддів та авторитетних викладачів, але й ділитись власним до-
свідом, під різним кутом розглядати конкретні практичні задачі повсякденної ді-
яльності судді. 

Ми могли подивитись на процес здійснення судочинства не з точки зору прокуро-
ра, адвоката, юриста державних органів чи приватних підприємств, а відчути на собі 
дійсну відповідальність, вагомість цієї професії та усвідомити наскільки тяжко іноді 
бути справедливим і об›єктивним у прийнятті рішень. А під час стажування можна 
було відчути реальне навантаження у роботі судді. 

На мою думку та думку багатьох колег, під час навчання потребує розширення прове-
дення тренінгів щодо особливостей ведення процесу, в тому числі з постановкою реаль-
них судових засідань, адже коли слухачі опинялись в ролі судді на змодельованих справах, 
виникало досить багато практичних питань.

Загалом від імені всіх учасників добору хочеться подякувати Школі, суддям та ви-
кладачам, які проводили тренінги, керівникам стажування і всім учасникам нашого на-
вчального процесу.

-
й. 
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 Особливістю спеціальної підготовки строком 9 місяців є така її складова як стажування, яке проводиться у формі практичної підготовки кандидатів в судах. Стажування має на меті на осно-ві знань, отриманих під час теоретично–практичної частини підготовки, пере-конливо та на власну відповідальність застосовувати ці знання та спроможнос-ті у практичній діяльності зі здійснення правосуддя.Стажування в місцевих судах з розгляду цивільних справ тривало 22 робочих дні,  господарських справ – 15 днів, криміналь-них справ – 24 дні, адміністративних справ – 15 днів.Для передачі та засвоєння професійних знань, умінь, практичного досвіду під час стажування з різних видів судочинства, а також розвитку особистісних якостей, необхідних для виконання основних про-фесійних завдань судді, залучено 550 суд-дів-наставників у 144 базах стажування, зокрема: місцеві загальні суди (з розгля-ду цивільних та кримінальних справ) – 94 

суди (282 суддів-наставників), господар-ські суди – 25 судів (138 суддів-наставни-ків), окружні адміністративні суди – 25 су-дів (130 суддів-наставників).Національна школа суддів України за-безпечила проведення моніторингу про-ходження кандидатами на посаду судді стажування у відповідних судах. Усього здійснено 127 моніторингів за місцем проходження майбутніми суддями стажу-вання. Під час таких зустрічей слухачі та слухачки мали змогу поділитися своїми враження, думками щодо питань організа-ційного характеру, що виникали у період проходження стажування. Найбільший інтерес у кандидатів на посади суддів викликали судові засідан-ня, які вони активно відвідували, після яких готували проекти судових рішень, та участь у модельних судових засіданнях. Судді-коучі під час зустрічей із представ-никами Національної школи суддів Укра-їни відзначали належний рівень підго-товки кандидатів і кандидаток на посади суддів з  відповідних видів судочинства, їх готовність отримувати практичні нави-чки, спрямовані на вміння застосовувати 

СТАЖУВАННЯ  ТА ОЗНАЙОМЧІ ВІЗИТИ
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знання у практичній діяльності зі здій-снення правосуддя.Результати анкетування кандидатів на посаду судді підтвердили нагальну необ-хідність стажування в місцевих судах. За відгуками слухачів стажування дає змогу отримати знання та вміння щодо специ-фіки суддівської діяльності та особливостей судового процесу, визначити та відчути їх. Для май-бутніх суддів було важливо під час про-ходження стажування мати можливість ефек-тивно застосовувати свої зна-ння та на практиці в реальних умовах під час підготовки проектів судових рішень у тому числі ухвал і вироків відточити на-вички та вміння для відправлення в май-бутньому правосуддя з розгляду різних 

категорій справ, а також разом із суддя-ми-наставниками аналізувати результа-ти своєї роботи.Після завершення стажування з блоку кримінального судочинства та судочин-ства у справах про адміністративні право-порушення у програмі спеціальної підго-товки кандидатів на посаду судді передбачено проведення ознайомчих візитів (зустрічей) до міс-цевих прокуратур, органів досудового розслідування та до уповноважених органів з питань пробації, а після завер-шення стажування з блоку адміністратив-ного судочинства до відділів державної виконавчої служби та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

СУДИ… стали базами стажування майбутніх суддів
144144
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Такий формат роботи та спілкування є новим для Національної школи суддів України, майбутніх суддів і орга-нів суміжних інститутів, зокрема, системи досу-дового розслідуван-ня у кримінальних справах, прокуратури та пробації. У рамках програми спеціальної підготовки було органі-зовано та проведено 181 візит до відповідних органів та установ з метою ознайомлення з правовою основою їх ді-яльності, структурою, завданнями та функ-

ціями. За результатами анкетування, на думку слухачів ознайомчі візити були змістовними, інформатив-ними, кожному майбут-ньому судді приділя-ли максимум уваги та відповідали на актуальні питання із наведенням практич-них прикладів.Діана СНІЦАРЕНКО заступник начальника відділу спеціальної підготовки

ОЗНАЙОМЧИЙ 
ВІЗИТ… до прокуратур, органів розслідування, виконавчої служби, центрів БПД

ВІДГУК СЛУХАЧА
Тарас ГУНДЯК

Беззаперечно хочу відзначити, що проходження стажування в міс-
цевих судах для мене було дуже корисним для засвоєння знань, отри-
маних під час навчання, їх застосовування в практичній діяльності, 
формування фахових навичок, умінь, психологічної адаптації та роз-
витку особистісних якостей, необхідних для виконання основних про-
фесійних завдань судді.

Якісному проходженню стажування сприяло відмінне змістовне наповнення Програ-
ми стажування кандидатів на посаду судді та складених Індивідуальних планів стажу-
вання. При цьому, слухачі жодним чином не обмежувались у можливості поглиблення 
та закріплення вже отриманих знань.

Завдяки організації стажування на високому рівні, було створено всі необхідні умови для 
його проходження, керівники судів всебічно сприяли процесу його проведення та постійно 
підтримували зворотній зв’язок із кандидатами на посаду судді з метою вирішення органі-
заційних питань. Також визначальним було те, що за суддею–наставником було закріплено 
не більше двох кандидатів. Щоб кандидати мали можливість фактично відчути себе в про-
фесії, в кожному місцевому суді було реалізовано свої напрацювання щодо адаптації канди-
датів до майбутньої трудової діяльності. Судді-наставники надавали допомогу кандидату 
в оволодінні необхідними знаннями та навичками, всіляко сприяли їх удосконаленню.

Всі передбачені складові стажування були досить важливими. Так при ознайомлен-
ні із структурою та організаційними особливостями дільності суду була можливість 
отримати чітке уявлення про всі процеси, що відбуваються в суді та які є елементами 
здійснення правосуддя, отримати навички планування роботи судді та підготовки су-
дових справ до розгляду. Відвідування судових засідань сприяло набуттю навичок спіл-
кування з окремими категоріями учасників судового процесу,  вирішення певних нетипо-
вих ситуації, недопущення недоліків та судових помилок в роботі судді.  

Принагідно хочу подякувати  всім працівникам Національної школи суддів України, 
тренерам та суддям, які долучились до формування команди наставників, за масштаб-
но проведену роботу !

з-

,
181181
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Важливою складовою діяльності Наці-ональної школи суддів України є під-готовка нової плеяди суддів – неза-лежних, справедливих, незаангажованих, гуманних, з системою цінностей в основі яких знаходиться людина. Для того, щоб досягти цієї високої мети Школа своєю кропіткою працею створює комфортні умови навчання для слухачів спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. Підготовка включає не тільки юридичні, а й психологічні аспекти діяльності судді.Історично так склалося, що психологія й судова система тривалий час йшли поруч, і майже не перетиналися. Така тенденція сформувалася при підготовці юристів у вищих навчальних закладах загалом. Але ж ми всі усвідомлюємо, що суддя – це в першу чергу людина зі своєю психологі-єю. І тому для майбутнього судді, на наш погляд, необхідно спочатку зрозуміти свої психологічні особливості. Це дасть можли-вість судді, під час здійснення правосуддя, розуміти й психологію учасників судового процесу, що вцілому позитивно впливати-ме на імідж судової системи.

Фахівці відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів в рамках спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді взяли на себе нелегку справу – психологічну підготов-ку майбутніх суддів. Хоча навчання нової плеяди суддів триває, можна зробити вже перші висновки. Психологічні знання для слухачів НШСУ потрібні як повітря люди-ні. Ми не перебільшуємо, а констатуємо факти отримані під час зворотного зв’язку після проведених занять зі слухачами. Зо-крема, мова йде про тренінг «Психологіч-на адаптація до суддівської діяльності».На тренінгу з слухачами були з’ясовані психологічні особливості суддівської ді-яльності. Зокрема питання мотивів, за якими стоять потреби та інтереси майбут-нього фахівця, а також уточнення профе-сійних планів і шляхів їх реалізації є дуже важливими, оскільки дозволяють виявити фактори можливих адаптаційних проблем. Важливим аспектом діяльності май-бутнього судді виступає його комуніка-тивна компетентність. Адже спілкуван-ня виконує роль регулятора взаємин між 

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДО СУДДІВСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ: ПЕРШІ ПРАКТИКИ ТА ВИСНОВКИ
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суддею та об’єктами професійної взаємо-дії. Дуже важливо, щоб кожний суддя був коректним, ввічливим і тактовним від-носно до громадян, чуйно ставився до їх прохань і заяв, справедливо оцінював їхню поведінку. Але досить часто «люд-ський чинник» ускладнює процес спіл-кування. Стереотипи, установки, рольові очікування, види, засоби, рівні спілкуван-ня, елементи, стратегії, динаміка, способи вирішення конфлікту – ці та інші питання активно не тільки обговорювалися зі слу-хачами, а й практично відпрацьовувалися з їх подальшим груповим аналізом. 

Ще одним важливим аспектом діяль-ності судді є знання в царині профілакти-ки професійного вигорання суддів. Суддя має знати не тільки як впоратися з тією або іншою стресовою ситуацією, а й бути прикладом для учасників судового засі-дання як мудрої та виваженої особистості. Для слухачів, вельми корисними ви-явилися практичні поради щодо шляхів запобігання професійному вигоранню, тобто вплив на фізіологічний, ціннісно-

смисловий рівень та емоційно-вольова регуляція психофізичного стану. Оскільки суддя постійно піддається впливу різних несприятливих чинників, то для нього важливим завданням є ово-лодіння мимовільними функціями, здат-ністю керувати ними довільно й реалізо-вувати в потрібний момент опрацьовані автоматизовані програми. Вирішити це завдання можна за допомогою психіч-ної саморегуляції, як спеціальної техніки управління прихованими резервами пси-хіки. Разом з тим, уміле її застосування допоможе суддям успішніше вирішувати службові завдання, особливо в психоло-гічно напружених чи стресових ситуаціях.Вцілому, слухачі одностайні в тому, що тренінгові заняття, що стосуються психо-логічних аспектів діяльності судді, необ-хідно збільшити, бо є гостра потреба у психологічних знаннях.  Ми щасливі від того, що своєю працею, разом зі всією командою НШСУ, закладає-мо високі стандарти судової системи. І ми віримо, що настане день коли рівень до-віри суспільства до суддів буде настільки високим, що проблеми, які виникали на шляху реформ забудуться, і Україна буде процвітаючою, сильною та незалежною європейською державою.   Ганна САВЧЕНКО, начальник відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки суддів
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Визначення та контроль успішності ви-конання Програми спеціальної підго-товки полягало в системному оціню-ванні знань, сформованих умінь і навичок кандидатів на посаду судді.Основними складовими визначення успішності виконання Програми були по-точний і підсумковий контроль.Поточний контроль здійснювався на кожному практичному занятті та поля-гав у проведенні контрольних заходів за результатами вивчення окремого модуля або теми модуля “Особливості розгляду окремих категорій cправ” відповідного блоку Програми.Він здійснювався тренерами впродовж усієї підготовки за результатами прове-дення кожного окремого заняття спецпід-готовки шляхом тестування та/або запо-внення анкет. Усього в ході проведення спеціальної підготовки було проведено 78 практичних занять, після яких здійснювався поточ-ний контроль. Необхідно нагадати, що максимальна можлива кількість балів за ре-зультатами поточно-го контролю стано-вить 960.На відмінно від по-точного підсумковий контроль передбачав: виконання індивідуальних завдань за підсумками вивчення І блоку Програми;виконання практичного завдання (кейсу) за підсумками ІІ, ІІІ, ІV, V блоків Програми.За результатами проведення підсум-кового контролю успішності засвоєння майбутніми суддями програми І блоку спеціальної підготовки “Основи органі-зації суду та діяльності судді” кожен слу-

хач і слухачка отримали по 30 тестових завдань і чотири варіанти відповідей на кожне завдання, одна з яких була пра-вильною. Кожна правильна відповідь електронною системою оцінювалася в один бал.У підсумковому контролі успішності за-своєння І блоку програми взяли участь 372 претенденти та претендентки на суддів-ську мантію, з яких близько 70 від-сотків набрали від 24 до 28 балів. Зі своїми резуль-татами майбутні судді могли ознайомитися відразу в електронно-му журналі оцінок, а також із правильними відповідями до тестових питань і коментарями до них.Підсумкові контролі засвоєння канди-датами та кандидатками на посади суддів матеріалів II–V блоку  проводився у формі виконання практичних завдань (кейсів), які полягали в підготовці проекту рішен-ня на підставі матеріалів модельної судо-вої справи.Розробка модельної справи здійснюва-лась одним із експертів за дорученням ко-ординатора відповідного блоку. 

КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ

ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ… передбачали поточний контроль під час спецпідготовки

7878
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Першим випробуванням для слухачів і слухачок стало написання рішення суду в цивільній справі про поділ автомобіля між колишнім подружжям, а наступним– ви-знання права власності та зняття арешту з трактора в господарській справі. У ході під-сумкового контролю з кримінального су-дочинства майбутні судді готували проект вироку у провадженні, в якому особу зви-нувачували у відкритому викраденні чужого планшета (грабежі).Оцінювання вико-нання слухачами та слухачками практич-них завдань здійсню-вали члени експерт-ної групи, які аналізу-вали результати виконання завдань та робили свої коментарі. Перед початком перевірки робіт координатори блоків проводили нараду з експертами для ознайомлення з інструкцією та фор-муляром оцінювання виконаного завдан-ня, обговорювали критерії елементів його оцінювання, передбачені Положенням про порядок визначення успішності виконан-ня Програми спеціальної підготовки кан-дидатів на посаду судді.З результатами виконання своєї робо-ти та коментарями члена експертної гру-

пи, який її перевіряв, слухачі та слухачки мали можливість ознайомитися на елек-тронній платформі.Після завершення оцінювання експер-тами проектів рішень судів у всіх чотирьох юрисдикціях, було проведено   чотири обго-ворення результатів підсумкового контр-олю відповідного блоку Програми зі слуха-чами та слухачками всіх груп за допомогою відео трансляції.На таких зустрічах май-бутні судді мали мож-ливість обговорити актуальні питання з експертами, які на-давали свої комента-рі щодо якості проектів рішень судів тощо.Для проведення підсумкових контр-олів Національна школа суддів України у період проведення спеціальної підготов-ки створила 5 експертних груп, до скла-ду яких входили судді різних інстанцій та юрисдикцій, науковці тощо. Загальна кількість залучених експертів складає 128 осіб, з яких – 109 судді.Наталія СВИРИДОВА  Головний спеціаліст відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді

ЕКСПЕРТІВ … були залучені до оцінки рішень, які писали майбутні судді128128
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Слухачі спеціальної підготовки, 2 група, КИЇВ

Слухачі спеціальної підготовки, 1 група, ДНІПРО

ФОТОАЛЬБОМ
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Слухачі спеціальної підготовки, 4 група, КИЇВ

Слухачі спеціальної підготовки, 3 група, КИЇВ
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Слухачі спеціальної підготовки, 6 група, КИЇВ

Слухачі спеціальної підготовки, 5 група, КИЇВ
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Слухачі спеціальної підготовки, 8 група, ЛЬВІВ

Слухачі спеціальної підготовки, 7 група, КИЇВ
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Слухачі спеціальної підготовки, 10 група, Львів

Слухачі спеціальної підготовки, 9 група, Львів
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Слухачі спеціальної підготовки, 12 група, ОДЕСА

Слухачі спеціальної підготовки, 11 група, Одеса
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Слухачі спеціальної підготовки, 14 група, Харків

Слухачі спеціальної підготовки, 13 група, Харків
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Слухачі спеціальної підготовки, 16 група, Чернівці

Слухачі спеціальної підготовки, 15 група, Харків





Адреса для поштової кореспонденції:
вул. Жилянська, 120 А, м. Київ, 01032.

тел./факс. +38 044 597 09 30

www.nsj.gov.ua

E-mail:
info@nsj.gov.ua

interrelat@nsj.gov.ua

Строніка в Facebook:
www.facebook.com/nsj.gov.ua




