Інформація про роботу
Національної школи суддів України
в I півріччі 2017 року
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3. Заходи щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
3.1.

Визначено координаторів
кандидатів на посаду судді

блоків

програм

спеціальної

підготовки Накази НШСУ від 21.04.2017
№ 17 та від 22.05.2017 № 18

3.2.

Із числа професійних суддів сформовано робочі групи з розробки
навчальних заходів для спеціальної підготовки з модулів особливостей
розгляду окремих категорій справ із різних видів судочинства та VІ блоку
“Суддівські компетенції” відповідно до Програми спеціальної підготовки
кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника
судді щонайменше три роки

Розпочато розробку 42 тем:
- 9 тем блоку
судочинство”;

ІІ

“Цивільне

- 5 тем блоку ІІІ “Господарське
судочинство”;
- 11 тем підблоку ІV.І “Кримінальне
судочинство”;
- 7 тем підблоку ІV.ІІ “Судочинство у
справах
про
адміністративні
правопорушення”;
- 8 тем блоку V “Адміністративне
судочинство”;
- 2 модулі блоку VІ “Суддівські
компетенції”

Кількість груп розробників модулів (тем) навчально-методичних матеріалів
відповідно до Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, які
мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки
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у рамках виконання плану НДР

під керівництвом координаторів блоку

*1 блок “Основи організації суду та діяльності судді”,
2 блок “Цивільне судочинство”,
3 блок ”Господарське судочинство”;
4 блок “Кримінальне судочинство та судочинство у справах про адміністративні правопорушення”, 5
блок “Адміністративне судочинство”,
6 блок. “Суддівські компетенції”.

3.3.

Регулярно проводяться засідання груп розробників курсів для кандидатів Проведено
24
засідання
груп
на посаду судді з кожного виду судочинства
розробників особливостей розгляду
окремих категорій справ із різних
видів судочинства

3.4.

Забезпечується формування викладацького складу для спеціальної Формується викладацький склад та
підготовки кандидатів на посаду судді із числа суддів та провідних створюється резерв із кожного модуля
фахівців у відповідних напрямках
(теми)
Програми
спеціальної
підготовки кандидатів на посаду
судді, які мають стаж роботи на посаді
помічника судді щонайменше три
роки
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3.5.

Напрацьовано та направлено до ВККСУ для затвердження проекти Листи
НШСУ
програм, навчальних планів та порядків проходження спеціальної № 07-06/137
і
підготовки кандидатів на посаду судді
№ 07-06/1240

від
від

31.01.2017
06.04.2017

3.6.

Створюється електронний ресурс для розміщення матеріалів навчальних Наказ від 22.05.2017 № 19
заходів модулів (тем) для викладачів (тренерів) спеціальної підготовки
кандидатів на посаду судді та на веб-сайті НШСУ створено підрозділ “На
допомогу слухачам спеціальної підготовки” в розділі “Спеціальна
підготовка”

3.7.

Розроблено вимоги до оформлення матеріалів навчальних заходів в Наказ від 22.05.2017 № 19
електронній формі

3.8.

Підготовлено проект Положення про відрядження судді для роботи в Передано
для
погодження
Національній школі суддів України з додатком щодо форми звіту про структурним підрозділам
виконану роботу

• Суддівська етика.
Доброчесність (для суддів
ВС)
• Застосування статті 8
Конвенції про захист прав
людини і основоположних
свобод та практики ЄСПЛ
при здійсненні правосуддя
(3 курси для суддів
цивільної, кримінальної та
адміністративної
спеціалізацій)
• Докази і доказування в
цивільному судочинстві
• Процесуальний інститут
слідчого судді: практика
застосування. Обов’язки
судді щодо захисту прав
людини в контексті статті
206 КПК України
• Застосування Конвенції про
захист прав людини і
основоположних свобод та
практики ЄСПЛ у
цивільному судочинстві
(дистанційний курс)

апробовано - 8 курсів; доопрацьовано - 3 курси

• Досудове врегулювання
спорів суддею
• Запобігання
дискримінації та расизму
• Забезпечення
комунікаційної політики
суду суддею-спікером
• Перехід права власності
на земельну ділянку
• Особливості розгляду
справ, пов’язаних з
домашнім насильством
• Докази і доказування в
господарському
судочинстві
• Докази і доказування в
адміністративному
судочинстві
• Роль та повноваження
голів судів

розроблені - 6 курсів

розпочато розробку - 8 курсів

Навчальні курси для діючих суддів (очні та дистанційні)

•Психологічна адаптація до
суддівської діяльності
•Застосування статті 8 ЄКПЛ та
практики ЄСПЛ при здійсненні
правосуддя (для суддів
цивільної, кримінальної та
адміністративної спеціалізації)
•Захист прав внутрішньо
переміщених осіб та населення,
постраждалого від конфлікту
•Процесуальний інститут
слідчого судді: практика
застосування. Обов’язки судді
щодо захисту прав людини в
контексті статті 206 КПК України
•Застосування Конвенції та
практики ЄСПЛ в цивільному
судочинстві (для суддів
загальної юрисдикції
дистанційний курс)
•Управління часом у суддівській
діяльності (дистанційний курс)
•Антикорупційне законодавство
та практика його застосування
•Управління залою судового
засідання
•Трудові права у світлі Конвенції
про захист прав людини і
основоположних свобод

Розпочато розробку навчальних курсів
(тренінгів) для новопризначених
суддів Верховного Суду на тему:

“Юридична аргументація при
написанні рішення касаційної
інстанції”

4 навчальні курси (тренінги)

Навчальні курси для кандидатів на посаду судді
(очні та
дистанційні)
•Верховенство
права та права людини у світлі
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та практика ЄСПЛ при
здійсненні правосуддя” (блок І. Основи
організації суду та діяльності судді Програми
СП)
•Застосування Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод та практики ЄСПЛ
місцевими загальними судами України
•(блок ІІ. Цивільне судочинство Програми СП)
•Застосування Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод та практики
ЄСПЛ в національній судовій практиці
(блок ІІІ. Господарське судочинство)
•Загальні засади написання судових рішень у
цивільному, кримінальному,
адміністративному та господарському
судочинствах (блок I. Основи організації суду
та діяльності судді)
•Написання судових рішень у кримінальному
судочинстві та у провадженнях про
адміністративні правопорушення
•Написання судових рішень у цивільному
судочинстві
•Написання судових рішень у господарському
судочинстві
•Докази і доказування в цивільному судочинстві
•Докази і доказування в господарському
судочинстві
•Суддівська етика. Доброчесність
•Антикорупційне законодавство та практика його
застосування

апробовано - 4 курси

•Бути суддею. Вступ у професію
•Написання судових рішень у
адміністративному судочинстві
•Докази і доказування у адміністративному
судочинстві
•Докази і доказування у кримінальному
судочинстві
•Основи комунікативної діяльності судової
влади
•Застосування Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод та
практики ЄСПЛ при розгляді справ про
адміністративні правопорушення та
кримінальних справ (блок ІV. Кримінальне
судочинство та судочинство у справах про
адміністративні правопорушення)
•Європейська система захисту прав людини.
Застосування ЄКПЛ та практики ЄСПЛ
адміністративними судами України (блок V.
Адміністративне судочинство)
•Особливості розгляду окремих категорій
цивільних справ” (блок ІІ. Цивільне
судочинство Програми СП) - 9 курсів
•Особливості розгляду окремих категорій
кримінальних справ” (блок IV. Кримінальне
судочинство Програми СП) - 6 курсів
•Особливості розгляду окремих категорій
господарських справ” (блок ІІІ. Господарське
судочинство Програми СП) - 5 курсів
•Особливості розгляду окремих категорій
адміністративних справ” (блок V.
Адміністративне судочинство Програми
СП) - 8 курсів

розроблені - 11 курсів

розпочато розробку - 7 самостійних курсів, 28 курсів у межах блоків

(відповідно до Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді – далі Програма СП)

• Докази і
доказування в
цивільному
судочинстві
• Загальні засади
написання
судових рішень у
цивільному,
кримінальному,
адміністративному та
господарському
судочинстві
• Написання
судових рішень у
кримінальному
судочинстві та
судочинстві у
справах про
адміністративні
правопорушення
• Написання
судових рішень у
господарському
судочинстві

Навчальні курси для працівників апаратів судів

Здійснено доопрацювання / актуалізацію
дистанційних навчальних курсів

Судове адміністрування
(для керівників апаратів
судів та їх заступників)

Комунікації в судовій
діяльності
(для прес-секретарів судів)

Розгляд спорів щодо користування земельною ділянкою
в господарських судах

Розгляд земельних спорів у адміністративному судочинстві

Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та
населення, постраждалого від конфлікту

Особливості здійснення кримінальної проваджень щодо
неповнолітніх

Дисциплінарна відповідальність судді

Психологічна адаптація до суддівської діяльності

Докази і доказування у цивільному судочинстві

Написання судових рішень у господарському судочинстві

Написання судових рішень у справах про адміністративні
правопорушення

Написання судових рішень у кримінальному судочинстві та у
справах про адміністративні правопорушення

діяльності судді Програми СП)

Загальні засади написання судових рішень у цивільному,
кримінальному, адміністративному та господарському
судочинствах (блок І. Основи організації суду та

(блок ІІІ. Господарське судочинство Програми СП)

Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод та практики ЄСПЛ в національній судовій практиці

Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод та практики ЄСПЛ місцевими загальними судами
України (блок ІІ. Цивільне судочинство Програми СП)

Програми СП)

Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод та практика ЄСПЛ при
здійсненні правосуддя (блок І. Основи організації суду та діяльності судді

Застосування статті 8 ЄКПЛ та практики ЄСПЛ при здійсненні правосуддя

Забезпечення підготовки викладачів
(тренерів), авторів тестових матеріалів
Методика підготовки та
викладання тренінгів у
НШСУ

Тестологічний центр
НШСУ: розбудова
інституційної
спроможності

Проведено 9 тренінгів підготовлено 221 тренера

Проведено тренінг підготовлено 34 автори
тестових запитань

ПІДВИЩЕННЯ
• Тренінг: "Організаційне
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
забезпечення підготовки
НСШУ ЗА ДОПОМОГОЮ
і проведення тренінгів"
МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ

РЕЗУЛЬТАТ

• розроблено навчальний
курс (тренінг)
• сформовано збірку
навчальних матеріалів

РЕЗУЛЬТАТ

• проведено 2 тренінги
• підготовлено 64
працівники

СПІВПРАЦЯ

З ПРОЕКТАМИ
МТД /

• Проектом ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні”
• Програмою USAID “Нове правосуддя”
• Проектом “Освіта суддів – для економічного розвитку” (за підтримки Уряду Канади)
• Проектом “Підтримка судової реформи в Україні ” (за підтримки Уряду Канади)
• Проектом ОБСЄ “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”(за підтримки Уряду
Канади)
• Проектом ОБСЄ “Розробка стандартизованих програм підготовки суддів”
• Спільним проектом ЄС-РЄ “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні”

• Проектом РЄ “Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні”
• Проектом РЄ “Підтримка впровадженню судової реформи в Україні”
• Проектом Женевського центру демократичного контролю за збройними силами та ГО “Ла-Страда-Україна”
• Спільним проектом РЄ-ЄС “Сприяння доступу жінок до правосуддя в 6 країнах Східного партнерства”
• Данською радою з питань біженців в Україні
• Проектом ПРООН “Зміцнення потенціалу офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини”
• Програмою РЄ “Європейська програма освіти в галузі прав людини для юристів (HELP)

• Розпочато співпрацю з:

• Проектом РЄ “Боротьба з насильством щодо вразливих груп населення (жінок та дітей) в Україні”
• Проектом ЄС Twinning “Посилення спроможності Верховного Суду України у сфері захисту прав людини на
національному рівні”
• Проектом РЄ “CyberCrime EAP II”
Міжнародними
• Управлінням ООН з наркотиків та злочинності

організаціями

СПІВПРАЦЯ
Проекти МТД:



14 діючих
проектів і програм
партнерів

 4 нових проектипартнери

ЖУРНАЛ УСТАНОВИ

Слово НШСУ

Підготовлено 643 тестових завдання для проведення ВККСУ
відбіркового іспиту кандидатів на посаду судді
Підготовлено 156 тестових запитань та проект програми для перевірки
рівня володіння державною мовою кандидатом на посаду судді

Підготовлено проект Таксономічної характеристики анонімного
тестування для перевірки рівня володіння державною мовою
кандидатом на посаду судді
Підготовлено 10 модельних судових справ з кримінальної спеціалізації для
проведення ВККСУ іспиту під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на
посаду судді Верховного Суду
Підготовлено формуляри та інструкції оцінювання модельних судових справ
Визначено напрямки співпраці та підписано Меморандум про
співпрацю між НШСУ та ВРП

