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ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ 

У першому півріччі 2021 року Національна школа суддів України (далі 

також - НШСУ, Школа) продовжила послідовну реалізацію основних завдань, 

передбачених її повноваженнями, у контексті потреб у підтриманні та підвищенні 

кваліфікації працівників системи правосуддя та з огляду на специфіку організації 

праці та проведення занять в режимі карантину у зв'язку з пандемією. 

З цією метою НШСУ вжила комплекс заходів організаційного та науково- 

методичного характеру з метою забезпечення дистанційної підготовки, 

проведення онлайн-занять, організації вебінарів, тощо. Усі ці заходи є 

невід'ємною складовою Стратегії розвитку суддівської освіти в Україні на 2021-

2025 роки (далі - Стратегія), яку було схвалено на засіданні Науково-методичної 

ради Національної школи суддів України в кінці минулого року. Стратегією 

визначено основні напрямки інституційного розвитку НШСУ та методи і форми 

удосконалення всіх основних складових суддівської освіти. 

У першому півріччі 2021 року НШСУ продовжила опікуватися питаннями 

модернізації підготовки висококваліфікованих суддівських кадрів. Цей процес за 

змістом був спрямований на забезпечення принципу верховенства права під час 

здійснення правосуддя, своєчасне реагування на зміни в законодавстві, зокрема 

процесуальному, практиці національних судів та Європейського суду з прав 

людини. За формою він був направлений на досягнення безперервності в 

підготовці, а також якнайширше на застосування інтерактивних методів на 

заняттях, максимальне врахування освітніх прагнень суддівського корпусу. 

Національна школа судів України у першому півріччі 2021 року за 

підтримки проєктів і програм міжнародної технічної допомоги провела 

підготовку 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати 

Вищого антикорупційного суду. 

Протягом першого півріччя 2021 року проведено 31 спеціалізований 

тематичний тренінг та семінар-практикум, які в межах підготовки є 

обов'язковими для суддів місцевих та апеляційних судів усіх юрисдикцій. Для 

періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації 

Національна школа суддів України проводила щоквартальні загальноукраїнські 

одноденні тематичні семінари, в яких брали участь усі бажаючі судді місцевих і 

апеляційних судів з усіх регіонів України. Усього було проведено 15 таких 

семінарів. 

Загалом, станом на 30 червня 2021 року за рахунок Державного бюджету 

України та коштів міжнародних організацій проведено 119 занять із підготовки 

та періодичного навчання суддів, які різними формами підготовки охопили 4 549 

суддів. 

У звітному періоді основна увага розробників була зосереджена над 

створенням навчально-методичних матеріалів нових дистанційних тренінгів і 

семінарів-практикумів в умовах карантину. Також для розроблення нових 

тренінгів проводилися онлайн-засідання груп розробників, під час яких було 

підготовлено мінілекції з використанням інноваційних технологій та 

інтерактивних методів. 

Активно впроваджуються дистанційні курси і в періодичне навчання 



 

суддів. У співпраці відділів інформаційних технологій, підготовки суддів і 

викладачів (тренерів) було проведено 16 дистанційних курсів, які успішно 

пройшло 197 суддів. 

У програмах підготовки, зокрема, дистанційної, усіх категорій суддів 

значне місце було відведено вивченню питань антикорупційного законодавства, 

суддівської етики та дисциплінарної відповідальності, виявленню актуальних 

питань у застосуванні практики Європейського суду з прав людини під час 

здійснення судочинства. Водночас Школа розширює можливості суддів і 

працівників апаратів судів при виборі тематики підготовки та періодичного 

навчання, зокрема дистанційного, за їх інтересами. 

Підготовка працівників апаратів судів і підвищення рівня їхньої 

кваліфікації в першому півріччі 2021 року здійснювалася відповідно до порядку, 

стандартизованих програм, календарних планів підготовки та дистанційної 

форми навчання. Усього Національна школа суддів України провела 119 занять 

для працівників апаратів судів у центральному офісі та п'яти регіональних 

відділеннях, якими було охоплено 9650 працівників апаратів судів. 

У полі зору НШСУ залишалось навчання з питань запровадження та 

функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

(ЄСІТС), подолання гендерних стереотипів при здійсненні правосуддя, 

управління залою судового засідання, домедичної допомоги в судах, покращення 

рівня доступу до правосуддя осіб з інвалідністю, організації роботи з військового 

обліку та мобілізаційної підготовки в органах судової влади. 

Школа й надалі спрямовує зусилля на посилення свого викладацького 

складу, суттєве оновлення навчального інструментарію, запровадження 

інноваційних форм навчання. Поруч із тренінгами значну увагу приділено якості 

підготовки лекцій і семінарів-практикумів у контексті збільшення їх 

інтерактивності та наочності. Регулярно оновлюється відеоряд підготовлених 

курсів. 

Ведеться робота над узагальненням кращих практичних завдань і тренінгів 

з вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ для підготовки видання “Використання 

інтерактивних методів при викладанні практики ЄСПЛ”. 

Національна школа суддів України продовжила підготовку працівників 

Служби судової охорони відповідно до Плану підготовки співробітників ССО, 

затвердженого ректором. Так, за перше півріччя 2021 року Національна школа 

суддів України провела 67 занять, на яких підготовлено 1650 працівників Служби. 

Для реалізації Стратегії у НШСУ проводиться оновлення програми 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, розробляються та 

апробуються нові курси. Так, у першому півріччі 2021 року розроблялися нові 

навчально-методичні матеріали курсів Програми спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді з використанням кращого міжнародного досвіду, 

удосконалювався механізм проведення онлайн-занять, проводився моніторинг 

оцінки ефективності процесу та якості спеціальної підготовки. 

Працівниками НШСУ в першому півріччі чинного року підготовлено 18 

публікацій (наукових статей, тез доповідей, інтерв'ю), а також забезпечено 

видання двох номерів журналу “Слово Національної школи суддів України”. 

НШСУ продовжує активно розвивати та вдосконалювати дистанційні 



 

форми навчання, упроваджувати нові електронні курси й розширювати аудиторію 

споживачів цих послуг. Наразі вивчається питання щодо надання можливості 

суддям і працівникам судів факультативно вдосконалювати знання та навички з 

іноземної мови. 

У травні цього року наказом ректора у структурі Національної школи суддів 

України утворено новий відділ - “Вінницький навчальний центр”, який є 

відокремленим структурним підрозділом та здійснює від імені НШСУ діяльність 

щодо координації проведення підготовки та підвищення рівня кваліфікації 

працівників апаратів місцевих, апеляційних і касаційних судів, Служби судової 

охорони. 

Серед пріоритетних напрямів роботи НШСУ у звітному періоді було 

науково-методичне забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя, зокрема, 

підготовка висновків на законопроєкти щодо внесення змін до Закону України 

“Про судоустрій і статус суддів” (було надано 19 висновків) і Щорічної доповіді 

про стан забезпечення незалежності суддів в Україні за 2020 рік. 


