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Вступ
Ці Методичні рекомендації розроблені з метою надати допомогу 

викладачам (тренерам) спеціальної підготовки кандидатів на посаду суд-
ді у розробці та проведенні тренінгів відповідно до Програми спеціаль-
ної підготовки кандидатів на посаду судді (далі – Програми СП).

Належна професійна підготовка кандидатів на посаду судді та суддів 
є неодмінною умовою забезпечення компетентного судочинства. Така 
підготовка також є гарантією незалежності та безсторонності майбутніх 
суддів, неодмінною умовою поваги суспільства до судової влади та про-
фесіоналізму суддівського корпусу. З огляду на це, спеціальна підготовка 
кандидатів на посаду судді вимагає єдності підходів до розробки, прове-
дення та методичного забезпечення тренінгів.

Концепцією Національних стандартів суддівської освіти в Україні1  
закріплюються типові вимоги (критерії, форми) до змісту та організації 
проведення навчальних заходів для суддів і кандидатів на посаду судді у 
Національній школі суддів України (далі – НШСУ), а також вимоги до роз-
робників, викладачів та інших осіб, залучених у навчальний процес, тому 
вони не повторюватимуться у цих методичних рекомендаціях.  

Ключові якості та навички, які повинні бути сформованими у канди-
датів на посаду судді за результатами спеціальної підготовки, визначені  
Національними стандартами суддівської освіти та деталізовані у Про-
грамі СП, і повинні враховуватися при розробці конкретних тренінгів. 

При підготовці цих методичних рекомендацій використані джерела:
• Методика професійної підготовки суддів «…професійна підготовка 

для суддівства під керівництвом суддів», Методичний посібник із про-
фесійної підготовки суддів. Головний редактор Т. м Бреттель Доусон, На-
ціональний суддівський інститут Канади (квітень 2014 р.); 

• Навчальний план початкової підготовки Школи суддів Іспанії, курс 
2013-2015 рр.; 

• Подготовка преподавателей по программе обучения претендентов 
на должность судьи. Тренинг для тренеров. Пособие для участников. 
Бишкек, 17-25 января 2011 г. IDLO, 2011;

• Тренинг для тренеров. Как разработать, подготовить, провести и 
оценить тренинг. IDLO, 2015;

• Как обучать. Практическое пособие для обучение и работы. – Марк 
Сегал. Март, 2014;

1. Концепція національних стандартів суддівської освіти, схвалена Науково-методичною радою НШСУ (про-
токол від   23.12.2014 р. №5). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/ua/about/symbols/
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• Тренінг для тренерів. Проект «Справедливе правосуддя», Творчий 
центр ТЦК. Перший рівень. м. Львів.

Термінологія, використана при написані методичних рекомендацій

Терміни «викладачі та судді-викладачі», які залучаються до процесу 
навчання кандидатів на посаду судді під час розроблення, підготовки та 
проведення тренінгів, виконують функції тренерів, основними з яких є 
передача знань та навичок з урахуванням соціального контексту (далі за 
текстом «тренер» або «тренерська команда»).

Кандидати на посаду судді під час проведення тренінгу стають не про-
сто пасивними отримувачамии інформації, а частиною тренінгового про-
цесу, його активними учасниками (далі – учасники/учасниці).
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І. РОЗРОБЛЕННЯ ТРЕНІНГІВ

Перед розробкою тренінгів необхідно обов’язково ознайомитися з 
Концепцією національних стандартів суддівської освіти та Програмою СП. 

Розробка кожного тренінгу визначається певним алгоритмом і охо-
плює такі стадії:

1.  визначення навчальних цілей та очікуваних результатів;
2. підбір змістовного матеріалу для досягнення навчальних цілей та 

очікуваних результатів, а також для самостійної роботи;
3. структурування навчального матеріалу відповідно до інтерактив-

них методик навчання;
4.  розробка порядку денного тренінгу;
5. розробка роздавальних матеріалів для учасників/учасниць та ма-

теріалів для тренерів.
Розглянемо ці стадії детальніше.

1.1. ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ТА
ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

1.1.1. ФОРМУЛЮВАННЯ ЗНАНЬ, 
ВМІНЬ І НАВИЧОК  ТА  СОЦІАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ

Відповідно до Національних стандартів суддівської освіти, роз-
робка УСІХ навчальних курсів для суддів та кандидатів на посаду судді 
здійснюється НШСУ із врахуванням трьох вимірів (т. зв. 3D, де D – англ. 
dimension – «вимір»): 

1.  знання (матеріальне та процесуальне право, конвенції та інші між-
народні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України); 

2. навички (уміння аналізувати та тлумачити нормативно-правові 
акти; критично мислити; кваліфікувати діяння; управляти судовим 
процесом; спілкуватися з учасниками процесу; вирішувати етичні 
дилеми; користуватися інформаційними технологіями; самостійно 
приймати рішення у спорі; писати судові рішення тощо); 

3.  ставлення (зокрема, розуміння соціального контексту здійснення 
правосуддя: розуміння суспільства та його потреб; недопущення 
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дискримінації за різними ознаками (статтю, національністю, віком, 
місцем проживання, релігійною приналежністю, сексуальною орієн-
тацією, матеріальним станом тощо)2.

Знання набуваються інакше, ніж формуються навички. Загалом вва-
жається, що знання набуваються:

•  на 10% в результаті практичної діяльності; 
•  на 15% в результаті сприйняття інформації на слух;
•  і на 75% в результаті сприйняття зорових образів.
Щоб запам’ятати та успішно використовувати нову інформацію, кан-

дидати на посаду судді повинні мати можливість співставити нові ідеї з 
уже відомими їм фактами. Повільніше засвоюється інформація, що кар-
динально суперечить тому, що вважається вже відомою істиною і що 
вимагає переоцінки старого матеріалу, а також та інформація, що не має 
помітного «концептуального» зв’язку із вже відомими даними3.

Навички формуються:

•  на 10% в  результаті сприйняття інформації на слух;
•  на 25% в результаті сприйняття зорових образів;
•  і на 65% в результаті практичної діяльності.
Зміна цінностей та ставлення, зокрема, поведінкових установок (чи 

закріплення поведінкових дій), подолання стереотипів є наслідком три-
валої і тонкої психологічної роботи з неодноразовим поверненням до 
певної теми для зміцнення відповідного світогляду і особистих переко-
нань.

Враховуючи, що стрижнем підготовки кандидатів на посаду судді є 
оволодіння суддівськими навичками, автори кожного модуля насампе-
ред мають виписати навички, якими кандидати повинні оволодіти по 
його завершенню. 

Навички різні залежно від типових модулів. Якщо мова ведеться про 
особливості розгляду конкретних категорій справ, то орієнтовний пе-
релік навичок може охоплювати таке:

•  визначити нормативно-правові акти, які регулюють відповідну сфе-
ру правовідносин;

•  визначити коло осіб, які беруть участь у справі;
•  вміти знайти правові позиції Верховного Суду України, які стосують-

ся розгляду конкретної категорії справ;

2. Концепція національних стандартів суддівської освіти, схвалена Науково-методичною радою НШСУ (про-
токол від 23.12.2014 р. №5). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsj.gov.ua/ua/about/symbols/
3. Zemke R., Zemke S. 30 Things We Know for Sure about Adult Learning // Innovation Absyr. 1984. Vol.6. no.8
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•  вміти підготувати справу до судового розгляду (провести попереднє 
судове засідання у разі потреби);

•  вміти проаналізувати позовну заяву та документи, що додаються, на 
предмет наявності чи відсутності недоліків, сплати судового збору 
тощо;

•  вміти визначити предмет доказування та обставини, які підлягають 
доказуванню;

•  вміти розглянути справу з дотриманням процесуальних вимог, в 
тому числі розумних строків розгляду;

•  вміти визначити, чи була практика Європейського суду з прав люди-
ни (ЄСПЛ), що може застосовуватися у цій категорії справ;

•  навички обґрунтування прийнятих рішень.
Якщо мова ведеться про процесуальну діяльність, наприклад, управ-

ління залою судового засідання, то навички можуть бути наступними:
•  комунікативні навички, зокрема, ефективне спілкування з особами, 

які беруть участь у справі;
•  вміння роз’яснити учасникам судового процесу їхні права та обов’язки;
•  вміння вести судове засідання відповідно до процесуальних норм;
•  врахування впливу поведінкового чинника з урахуванням соціаль-

ного контексту (наприклад, культурні засади спілкування, фізичні 
вади, наслідки травмування особи, яка бере участь у справі);

•  ефективне ведення суддею нотаток;
•  навички спілкування, зокрема, перефразовування і переформулю-

вання запитань, підбиття підсумків;
•  навички ефективного озвучення та роз’яснення усних рішень (вирі-

шення клопотань, роз’яснення ухвал, які приймаються на місці);
•  навички міжособистісного спілкування, зокрема, здатність виявляти 

терпіння, лідерство.
Якщо мова ведеться про докази, то перелік навичок має наступний 

вигляд: 
•  визначення наявності впливу соціального контексту на питання, 

пов’язані з доказуванням;
•  вміння надати оцінку доказам для винесення законного і обґрунто-

ваного рішення;
•  навички аналізу відомостей, що прямо чи опосередковано підтверджу-

ють існування чи відсутність обставин, які підлягають доказуванню;
•  навички достовірності (недостовірності, неможливості) використан-
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ня інших доказів;
•  навички чітко і стисло подавати висновки щодо належності доказів;
•  вміння розділяти докази на допустимі і недопустимі та обґрунтову-

вати свої висновки;  
•  навички вчасного виявлення доказів, які не можуть бути враховані 

при ухваленні судового рішення;
•  навички групування доказів та їхньої оцінки на підтвердження ви-

нуватості чи невинуватості, їхнє їх викладення в судових рішеннях 
тощо.

Соціальний контекст – розуміння унікальної ролі судді; інформо-
ваність про суспільство, в якому працюють судді; етична поведінка; само-
сприйняття; розуміння рівноправності.

При розробці програми навчання слід враховувати, чи співпадають 
ідеї та концепції, що висуваються, з цінностями кандидатів на посаду суд-
ді. Пропоновану ідею потрібно «прив’язати» до різних систем цінностей, 
зробити її привабливою на різних стадіях життєвого розвитку4.

Поєднання навичок:

•  нерозривне поєднання навчання кандидатів на посаду судді із прак-
тичними задачами, що виникають в ході суддівської діяльності, – ем-
піричний підхід з акцентом на практичні вміння та досвід; 

•  поєднання знань та розуміння контексту з конкретними навичками, 
корисними для майбутніх суддів. 

1.1.2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Після визначення знань, умінь, суддівських навичок і соціального кон-

тексту наступним кроком змістовної розробки тренінгу є визначення та 
формулювання навчальних цілей та очікуваних результатів.

Навчальною ціллю є твердження про те, що учасники/учасниці тренін-
гу зможуть робити по його завершенні. Цілі описують очікуваний резуль-
тат тренінгу, а НЕ процес. 

Виділяють цілі всього тренінгу і кожної з його складових (частин). 
Навчальні цілі стосуються КОЖНОЇ з трьох категорій-аспектів навчаль-

ного процесу: 
1.  знання: демонструє наявність сукупності відомостей з певної галузі 

(сфери), набутих у процесі навчання, обізнаність;
2.  вміння і навички – здобута на основі досвіду, здатність належно 

4. Zemke R., Zemke S. 30 Things We Know for Sure about Adult Learning // Innovation Absyr. 1984. Vol.6. no.8
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робити щось; схильність чи потреба діяти чи вести себе певним чином; 
звичка; уміння, набуте вправами, досвідом, навичками;

3. ставлення та цінності (соціальний контекст): демонструє зміну в 
поінформованості або чутливості до певних питань або ідей.

Важливість навчальних цілей зумовлена тим, що вони направляють 
тренера у виборі змісту та розробки навчальної програми та матеріалів, 
а також у виборі методів їх досягнення.

Формулювання навчальних цілей для учасників/учасниць визна-
чається вмінням, яким має оволодіти кожний з них під час навчання. Цілі 
мають бути конкретними, вимірюваними, досяжними, реалістичними та 
обмеженими часом. 

Після того, як цілі визначені та сформульовані, тренер може зосереди-
тися на тому, що учасники/учасниці мають знати та робити, щоб досягти 
поставлених цілей та очікуваних результатів.

Таким чином, навчальні цілі мотивують учасників/учасниць на досяг-
нення очікуваних результатів. 

Навчальні цілі можуть бути використані для оцінки ефективності 
тренінгу, а саме контрольні запитання повинні формулюватися таким чи-
ном, щоб перевірити, чи досягнуті цілі.

Очікувані результати – це досягнення навчальних цілей.
Необхідно розуміти, що мотивація учасників та учасниць може бути 

посилена, якщо вони усвідомлюватимуть результати тренінгу та уявля-
тимуть «уречевлений результат», а також розумітимуть, як це сприятиме 
їхній роботі. Тому бажано якомога повніше розкрити конкретний зміст 
очікуваних результатів. Це має важливе значення, по-перше, щоб допо-
могти тренеру та учасникам і учасницям зосередитися на суті навчання, 
а по-друге, щоб з’ясувати потреби в додатковій підготовці з тих питань, 
щодо яких очікуваного результату або не було досягнуто, або досягнуто 
лише частково.

З’ясування і опис очікуваних результатів навчання:
1.  допомагає досягненню результатів тренінгу і робить підхід до нав-

чання більш прагматичним з точки зору потреб учасників і учасниць;
2.  гарантує взаємну обізнаність тренерів та учасників/учасниць щодо 

конкретних цілей і очікуваних результатів, а тому формує в учас-
ників/учасниць поведінкові установки, спрямовані на необхідність 
засвоєння сформульованих знань та навичок, які у майбутньому ре-
ально придадуться їм у повсякденній роботі;

3.  полегшує роботу тренерам при виборі найефективніших методів і 
методик навчання.
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Таким чином, з’ясування і опис очікуваних результатів є початковим і 
обов’язковим етапом як планування навчального заходу, так і його про-
ведення. 

Результати навчання обумовлюють структуру навчання, засновану 
на потребах цільової групи (тобто для кандидатів на посаду судді вони 
відрізняються від суддів). Вони допомагають тренерам розробляти про-
грами та матеріали, а також обирати оптимальні методики, дають мож-
ливість спілкуватися тренерській команді.

Конкретні результати повинні відповідати SMART-критеріям, а саме 
бути:

•  specifi c – конкретними – ретельно сформульованими, лаконічними, з 
певною конкретизацією, з визначенням однієї чіткої цілі;

•  measurable – вимірювальними – щоб можна було визначити, чи їх 
досягнуто; для цього виробляються критерії вимірювання;

•  realistic – реалістичними (яких можна досягти, домогтися) – щоб тре-
нер міг контролювати досягнення цілей;

•  achievable – досяжними – в межах можливості тренера підготувати і 
використати у цільовій аудиторії;

•  time-framed – обмежені часом – розробленими для певного проміж-
ку часу (тривалість тренінгу).

Результати навчання повинні вписуватися у загальну картину і допом-
агати досягненню загальних цілей підготовки. 

Результати навчання повинні бути розміщені в порядку логічної послі-
довності, щоб вони ґрунтувалися один на одному.

Результати треба пріоритизувати – необхідно виділити три рівня важ-
ливості: 

1.  обов’язкові цілі – яких неодмінно слід досягнути в результаті на-
вчання;

2.  важливі цілі – яких слід досягнути;
3.  додаткові цілі – які в ідеалі повинні бути включені, якщо дозво-

лить час і обставини, але їх не слід намагатися досягнути на шкоду більш 
високим пріоритетам.

Результати тренінгу повинні бути ретельно сформульовані із використан-
ням дієслів дії та конкретними прикладами застосування (див. таблицю 1).
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Таблиця 1.

Результат Дієслова дії Приклади застосування

Знання дати визначення, викла-
сти, перелічити, пригада-
ти, маркувати, назвати, 
писати

назвати конкретні положен-
ня закону (зазначити якого), 
рішення ЄСПЛ; 
визнано порушення;
знати строки;
назвати критерії (наприклад, 
наявність ризиків при обранні 
запобіжного заходу);
перерахувати умови, охаракте-
ризувати

Вміння 
і навички

оцінити, розрізняти, 
категоризувати, кла-
сифікувати, порівняти, 
співставити, пов’язувати, 
знаходити співвідношення 
(відповідність), аналізу-
вати, тлумачити, інтер-
претувати, досліджувати, 
оцінювати, констатувати, 
обґрунтовувати, захищати, 
оспорювати, визначати, 
рахувати, розраховувати 
(цифри)
організувати, планувати, 
призначити, створювати, 
демонструвати, комбіну-
вати, використовувати, 
узагальнити, вирішувати

вміти знайти джерело;
вміти обчислити строки;
проаналізувати обставини;
співвіднести фактичні обстави-
ни справи з нормою норматив-
но-правового акта

Соціальний 
контекст

розуміти, пояснити, описа-
ти, пріоритизувати, визна-
ти, цінувати, ілюструвати, 
формулювати, вибирати

розуміти, яка захищена ознака 
(стать, національність, вік 
тощо) враховувалася чи не 
враховувалася при прийнятті 
рішення;

Навички набуваються в процесі виконання практичних вправ.
Після визначення навчальних цілей потрібно встановити індикатори, 

які свідчитимуть, що учасники/учасниці отримали необхідні знання чи 
навички: що  дасть підстави вважати, що учасники отримали необхідні 
знання (розвинули відповідні навички, пов’язані з керуванням судовим про-
цесом чи вмінням орієнтуватися у соціальному контексті)? Зазначити 
конкретні способи перевірки (виконання, проведення тестування, напи-
сання документу тощо).
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1.2. ПІДБІР ЗМІСТОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ 
ДОСЯГНЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ТА ОЧІКУВАНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ, А ТАКОЖ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Після визначення і формулювання навчальних цілей та очікуваних ре-
зультатів (тобто того, що потрібно досягти) тренер може визначити, які 
матеріали необхідно використати для досягнення цих цілей. Термін «ма-
теріали» використовується на позначення широкого кола ресурсів – усе, 
що потрібно для комплексного розуміння теми.

Матеріали повинні стосуватись усіх трьох компонентів навчального 
процесу (3D):

•  знання – наприклад, закони та інші НПА, судова практика, при цьо-
му основна увага має полягати не у «вивченні», а в опрацюванні ма-
теріалу в контексті суддівства;

•  навички – через права і обов’язки, функції судді, при цьому мова 
може вестись про навички з інших дисциплін (наприклад, навички 
спілкування);

•  ставлення та цінності, тобто соціальний контекст, який регулює суд-
дівство в цій сфері – які знання/навички/ставлення щодо соціально-
го контексту мають значення при розгляді певної категорії спорів? 
Які юридичні норми та принципи регулюють належне врахування 
цього чинника? Які точки зору та цінності треба враховувати?

Насамперед, тренер складає детальний та чітко структурований 

план, у якому викладена змістовна структура тренінгу. 
План передбачає перелік тем (проблемних питань) у вигляді пунктів 

плану з розбивкою на складові (підтеми) у вигляді підпунктів, а також їх 
порядок розміщення і відображає задум, проект змістовного наповнення 
тренінгу.

Відповідно до плану тренер визначає зміст і обсяг навчального ма-
теріалу, враховуючи його види:

•  тексти міні-лекцій;
•  презентації у форматі PPT;
•  підбірку нормативно-правових актів (для учасників/учасниць або 

фасилітаторів;
•  матеріали судової практики (в тому числі для ознайомлення ДО про-

ведення тренінгу);
•  завдання для роботи в малих групах, індивідуальної роботи та для 

самостійного опрацювання (до проведення тренінгу або після його 
проведення);
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•  запитання для мозкового штурму;
•  запитання для проведення експрес-опитування за допомогою «клі-

керів»;
•  аналітичні схеми для заповнення;
•  запитання для дискусії у малих групах або панельної дискусії;
•  відеоматеріали;
•  сценарії для проведення рольових ігор;
•  контрольні запитання (зокрема, тестові, завдання з множинним ви-

бором, на встановлення відповідності, завдання з розгорнутою від-
повіддю);

Вимоги до основних видів навчальних матеріалів наведено нижче 
(див. таблицю 2).

Змістовні матеріали тренінгу мають містити ґрунтовну і достатню ін-
формацію щодо теми, яка розглядається і бути цінними для учасників та 
учасниць для користування під час тренінгу та використання на майбутнє. 

Змістовні  матеріали поділяються на 2 види: 
1.  розроблені безпосередньо тренером (міні лекції, презентації, 

завдання тощо);
2.  довідкові матеріали (витяги з НПА, опубліковані статті, рішення 

ЄСПЛ, судова практика, постанови пленуму тощо).
Матеріали повинні бути структуровані та викладені в логічній послі-

довності відповідно до змісту, а також розроблені, відформатовані та 
оформлені відповідно до вимог НШСУ. 
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Таблиця 2.

Вид навчального 
матеріалу Вимоги Обсяг

Міні-лекція тезовий виклад основних поло-
жень із акцентуванням на найбільш 
важливих та проблемних моментах, 
а також зазначенням переліку НПА 
та інших джерел

до 10 стор.

Презентація PPT слайди з нотатками з розрахунку на 20 
хв. – до 15 слайдів

Запитання для про-
ведення експрес-о-
питування

запитання з використанням про-
грамного забезпечення Turningpoint

2-3 запитання під 
час одного опиту-
вання

Мозковий штурм запитання для учасників 1-2 варіанти про-
блемного питання

Відеоматеріал відеофайл, сценарій (розшифровка 
тексту, транскрип), запитання до 
учасників

залежно від 
потреби

Завдання для робо-
ти в малих групах

фабула справи, завдання для учас-
ників (для роботи в малих групах), 
витяги з нпа, аналітичні схеми (за 
потреби), нотатки для фасилітаторів

для 3-4 малих 
груп – по 1 завдан-
ню для кожної 
групи

Рольова гра фабула справи, інструкції для учас-
ників (груп учасників) відповідно 
до запропонованих ролей, витяги з 
нпа, хід проведення

Тестові завдання основа запитання, 3-4 варіанти 
відповідей, з яких 1 правильна, 
джерело правильної відповіді

до 10 тестових 
завдань

Довідкові матеріали підбірка НПА (перелік назв або ви-
тяги з конкретних статей), матеріали 
судової практики (рішення з ЄДРСР)
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1.3.  СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО 
МАТЕРІАЛУ ВІДПОВІДНО ДО ІНТЕРАКТИВНИХ 

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Структурування навчального матеріалу здійснюється із врахуванням 

методів навчання.
Метод – це сукупність правил дії, способи або прийоми, спрямовані 

на розв’язання теоретичних та практичних проблем.
Метод навчання – це сукупність способів або прийомів, за допомо-

гою яких тренери навчають. Вони включають у себе прийоми роботи з 
цільовими групами, а також стратегії, які лежать в основі цих методів. 

Для цього тренери повинні:
• орієнтуватися в широкому спектрі методів навчання;
• знати, які методи навчання ефективніше працюють в різних умовах 

та для яких цільових груп;
• вміти обрати найкращі методи навчання для досягнення конкретних 

результатів та цільових груп;
• вміти комбінувати методи навчання та методики викладання для до-

сягнення навчальних цілей та очікуваних результатів тренінгу;
• знати як та вміти змінити та замінити методи навчання за необхід-

ності.
Тренери повинні використовувати метод навчання, який є доцільним 

для кожного конкретного тренінгу. 
Ефективним є метод, який:
• безпосередньо пов’язаний з результатами навчання – інакше нав-

чання не досягне мети. Наприклад, якщо метою є розвиток навичок 
для виконання конкретної діяльності – демонстрація з наступними 
практичними вправами є більш ефективним методом, ніж лекція. 
Якщо мета полягає в зміні ставлення чи орієнтуванні учасників/
учасниць, можливо, найкраще підійдуть складні рольові ігри з на-
ступним аналізом;

•  підходить для цільової групи – інакше не будуть добре сприйматися 

Тренери мають усвідомлювати, що для досягнення різних на-
вчальних цілей використовуються різні методи навчання, а, отже, 
визначити найбільш придатні та оптимальні для цього методи. Для 
досягнення кожної з навчальних цілей методи навчання МОЖУТЬ І 
МАЮТЬ бути різними. 
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учасниками/учасницями і навіть може стати перешкодою;
•  адаптований до контексту – інакше навчання буде недоцільним. На-

вчання має бути практичним і прагматичним;
• виконуваний – інакше у ньому немає сенсу;
•  структурований – інакше навчання буде внутрішньо непослідовни-

ми. Таким чином, теми (підтеми) повинні бути чітко сформульовані, 
в логічному порядку, а також ясними і зрозумілими для учасників;

•  різноманітний – інакше навчання буде менш цікавим. Комбіноване 
навчання (чергування типів, порядків, стилів і темпів методів та за-
ходів) підтримує інтерес та сприяє навчанню;

•  із використанням аудіовізуальних засобів – інакше буде ненагляд-
ним, однак це не має бути на шкоду результатам (аудіовізувальні за-
соби не мають домінувати і повинні використовуватися винятково 
для досягнення навчальних цілей);

•  інтерактивний (із залученням кожного учасника та учасниці).

1.3.1. ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ МЕТОДІВ
Існує низка основних методів навчання, за допомогою яких тренер 

передає чи ділиться змістом тренінгу з учасниками/учасницями. Кожен 
метод навчання має свої переваги і недоліки: підходить до певних ситу-
ацій і може бути контрпродуктивним для інших. Одні методи навчання 
можуть виявитися ефективнішими за інші для досягнення тієї чи іншої 
мети: якщо одним з очікуваних результатів є, наприклад, зміна небажа-
них поведінкових установок учасників/учасниць (або навпаки, зміцнен-
ня позитивних поведінкових установок) щодо певної проблеми, то нав-
ряд чи результату буде успішно досягнуто лише за допомогою лекцій чи 
презентацій. У таких випадках допомогти досягнути більшого прогресу 
можуть імітаційні методи – як ігрові (вправи, імітації, соціально-психоло-
гічний тренінг), так і неігрові (розгляд проблемної ситуації, ситуаційної 
задачі, обмін досвідом). 

Окрім особливостей окремих методів (їхніх переваг і недоліків), слід 
враховувати, що учасники/учасниці мають різні стилі сприйняття навчан-
ня5  (хтось любить повторити після того, як тренер продемонструє, інший 
віддає перевагу обговоренню, ще хтось любить прочитати інструкцію чи 
прослухати лекцію). Тому тренери повинні використовувати різноманітні 
методи навчання та чергувати їх для задоволення вимог учасників/учас-
ниць усіх типів сприйняття, щоб представник кожного з них почувався 

5.  FD learning styles, Сегал, с. 53. 
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залученим у процес навчання.
Для структурування змістовного матеріалу тренерам слід врахувати 

функціональні особливості методів навчання, викладені нижче.
До ігрових методів навчання належать різноманітні вправи, інсценів-

ки, імітації тощо. Особливо важливе місце посідають т. зв. структурні 

вправи, до яких відносять:
•  принципи;
•  знайомство;
•  очікування;
•  підсумки.
Важливість цих вправ важко переоцінити. Вони не лише сприяють 

встановленню клімату в групі, налаштовують на плідну роботу, але й 
допомагають тренерам краще структурувати семінар. При потребі до 
структурних вправ слід повертатися протягом усього заходу. Наприклад, 
«Пам’ятаєте, одним із очікувань від семінару було… Ця вправа (презен-
тація, ситуація, кейс) допоможе нам досягнути цього очікування».

Іншим видом вправ є т. зв. «рухавки», коли учасники/учасниці зміню-
ють місця, рухаються: працюють в малих групах у різних кінцях зали (у 
різних приміщеннях). Слід пам’ятати про потреби дорослої аудиторії – 
тривале нерухоме сидіння втомлює.

Міні-лекція корисна для передачі інформації та закріплення нових 
знань (див. приклад 1). Може супроводжуватися презентацією у форматі 
PPT (див. приклад 2) або аудіовізуальними засобами (наприклад, корот-
ким відеофрагментом), щоб зробити їх більш цікавими. 

Текст міні-лекції «Сутність, поняття, цілі та адресати 

судового рішення» із тренінгу «Написання судових рішень 

у цивільному і кримінальному судочинстві»

1.1.  Сутність, поняття, цілі та адресати судового рішення 

1.1.1.  Термінологія
1.1.2.   Судове рішення як процесуальний інститут та як 

                     соціальний феномен
1.1.3.   Адресати судового рішення
1.1.4.   Сутність та юридична природа судового рішення

Приклад 1.



19І. РОЗРОБЛЕННЯ ТРЕНІНГІВ

1.1.1.  Термінологія

Сучасне національне законодавство оперує різними термінами 
для ідентифікації судових актів: судове рішення, рішення суду, вирок, 
постанова, судовий наказ, заочне рішення, ухвала, окрема ухвала. 

При цьому у тексті Конституції України6 як загальне вживається 
словосполучення «вмотивоване рішення суду» та «рішення суду», а 
саме:

•  у статті 29, яка гарантує право особи на свободу та особисту не-
доторканність; 

•  у статті 30, яка гарантує недоторканність житла;
•  у статті 41, яка гарантує право власності;
•  у статті 43, яка гарантує право на працю тощо.
Водночас в окремих статтях Основного закону використовується 

більш конкретний (вузький) термін. Так, у статтях 62 та 63, які закрі-
плюють презумпцію невинуватості, а також регламентують права пі-
дозрюваного, обвинуваченого, підсудного та засудженого, йдеться 
про «обвинувальний вирок суду» та «вирок суду».

Стаття 124 Конституції України встановлює, що «судові рішення» 
ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими для виконання 
на всій території України. Стаття 129 серед інших засад судочинства 
гарантує забезпечення апеляційного і касаційного оскарження «рі-
шення суду» та обов’язковість «рішення суду». Тут як загальне поняття 
застосовується термін «рішення суду».

У статті 208 чинного Цивільного процесуального кодексу України7  
(далі – ЦПК), яка має назву «Види судових рішень», закріплюється три 
форми викладення судових рішень: ухвали, рішення та постанови. 
Далі конкретизується, що:

•  питання, пов’язанні з рухом справи в суді першої інстанції, клопо-
тання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про від-
кладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або 
закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, 
а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішу-
ються шляхом постановлення ухвал; 

•  судовий розгляд закінчується ухваленням рішення суду, а у ви-

6.  Конституція України. Закон №254к/96-ВР від 28.06.1996 із подальшими  змінами [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
7. Цивільний процесуальний кодекс України,  прийнятий Верховною Радою України18.03.2004 за № 1618-IV, 
з подальшими змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 
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падках, передбачених статтями 3896 та 38911 цього Кодексу, по-
становленням ухвали;

•  перегляд судових рішень Верховним Судом України закінчується 
ухваленням постанови.

Окрім цього, стаття 95 ЦПК передбачає існування судового наказу 
як особливої форми судового рішення, а стаття 224 – заочного рішення. 

Стаття 369 Кримінального процесуального кодексу України8 (далі – 
КПК), яка називається «Види судових рішень», закріплює, що судове 
рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається 
у формі вироку, а судове рішення, у якому суд вирішує інші питання, 
викладається у формі ухвал. Перегляд судових рішень, який здійс-
нюється Верховним Судом України відповідно до частини 1 статті 454 
КПК закінчується ухваленням судового рішення у вигляді постанови.

У науковій літературі всі зазначені терміни були предметом ґрун-
товних дослідження і навіть дискусій. Водночас, сьогодні можна гово-
рити про певну уніфікацію підходів у вирішенні цього питання. З огля-
ду на зміст чинного законодавства, найбільш коректним вважається 
застосування терміну «судове рішення» для ідентифікації усіх судових 
актів незалежно від виду юрисдикції. Саме цей термін і вживається у 
цьому посібнику.  

Висновки:

•  судове рішення – це родове (універсальне) поняття, що означає 

акт-рішення суду, яким вирішується судова справа по суті, а 

також процесуальні питання, що стосуються руху справи, та 

інші питання у межах юрисдикційних повноважень суду.

1.1.2.  Судове рішення як процесуальний інститут 

та соціальний феномен

Судове рішення – це перш за все ключовий інститут процесуаль-
ного права, який протягом багатьох десятиліть залишається в епі-
центрі наукових досліджень. Науковці проаналізували різні аспекти 
цього акта, що загалом дозволило виявити та систематизувати його 
основні ознаки та властивості, окреслити більш-менш чіткий перелік 
вимог, яким він повинен відповідати, сформулювати принципи, до-
тримання яких має гарантувати виконання основного завдання судо-
чинства в межах відповідної юрисдикції посередництвом цього акта, 

 8. Кримінальний процесуальний кодекс України,  прийнятий Верховною Радою України 13.04.2012  за № 
4651-VI, з подальшими змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17
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а також вирішити інші важливі проблеми процесуальної науки та су-
дової практики.

Водночас було б неправильно сьогодні обмежуватися лише про-
цесуальним ракурсом сприйняття судового рішення. По-перше, сама 
процесуальна наука вивела цей феномен за її рамки. По-друге, со-
ціальне значення судового рішення об’єктивно змінилося, що обу-
мовлено загальною переорієнтацією суспільства на принципово інші 
цінності – цінності правової держави.  Як відомо, в основі теоретичної 
конструкції правової держави лежить ідея верховенства права, прак-
тична реалізація якої обґрунтовано пов’язується з діяльністю судів. 
Безпосередній внесок суддів у цей процес полягає у тому, що вони 
формулюють у своїх рішеннях основні принципи (складові) верховен-
ства права і водночас застосовують їх, тим самим практично забезпе-
чуючи утвердження цього режиму. 

Саме це дає підстави стверджувати, що очевидним (наглядним) 
критерієм рівня розвитку суспільства є рівень правосуддя у ньому, а 
основним індикатором останнього – якість судових рішень. 

Таким чином, судове рішення, яке ухвалюється судом у межах кон-
кретної судової справи, є не лише правовим засобом захисту конкрет-
ного суб’єктивного права, свободи чи інтересу, але і правовим засо-
бом виконання судом його основного соціального призначення. 

Висновки:

•  судове рішення – це процесуальний інститут та одночас-

но особливий соціально-правовий феномен, який уособлює 

певні базові характеристики відповідного суспільства та є 

правовим засобом виконання судом його основного соціаль-

ного призначення (його соціальних цілей). 

1.1.3. Адресати судового рішення

У пункті 31 Висновку №11 (2008) Консультативної ради європейсь-
ких суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості су-
дових рішень (далі – Висновок №11) зазначено: «щоб стати якісним, 
судове рішення повинно сприйматися сторонами та суспільством у 
цілому як таке, що стало результатом конкретного застосування 
юридичних правил, справедливого процесу та правильної оцінки фак-
тів, а також як таке, що може бути ефективно реалізованим. Лише 
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у такому випадку сторони будуть переконані, що їхню справу було 
розглянуто й вирішено справедливо, а суспільство сприйме ухвалене 
рішення як фактор відновлення суспільної гармонії»9.

З цього випливає, як мінімум, два висновки:
•  судове рішення є результатом тієї процесуальної діяльності суду, 

що передувала його ухваленню;
•  судове рішення є процесуальним документом, який спрямова-

ний конкретним адресатам, у тому числі й такому специфічному 
адресату, як суспільство. 

Отже, автор судового рішення як документа повинен пам’ятати, 
для кого він пише, та враховувати потреби адресатів.

Це просте правило у контексті проблематики написання судових 
рішень тривалий час залишалося поза увагою широкого загалу. 

У 2010 році було опубліковано посібник з написання судових рі-
шень для суддів, авторами якого стали професор Рональд Хофер 
(США) та суддя у відставці Ніл Нетесайм (США), у якому стратегія напи-
сання судового рішення визначалася саме орієнтацією на його адре-
сатів10. Автори пропонують судді звернути особливу увагу на двох 
з-поміж усіх можливих адресатів судового рішення: сторону, що про-
грала справу, та суд вищої інстанції.

Ця ідея прослідковується ще в одному  посібнику, присвяченому 
цій важливій темі, авторами якого є Роман Куйбіда та Оксана Сироїд11. 
Адресати судового рішення поділяються авторами на три ключові 
групи – сторони, суспільство та суди, а також наголошується, що задо-
вольнити одночасно очікування усіх цих адресатів щодо якості напи-
сання судового рішення непросто, але це необхідно, адже не можна 
готувати три окремі рішення для кожного з них. Водночас автори ро-
блять інше цілком слушне застереження: рішення не має задовольни-
ти очікування сторін та суспільства у будь-якому разі – це не самоціль, 
і часто це просто неможливо, адже у сторін різні, навіть протилежні 
сподівання; завдання суду у таких умовах є дуже складним – переко-
нати адресатів у тому, що рішення у справі є справедливим. 

Потребу адресатів судового рішення, на задоволення якої має бути 
орієнтованим рішення, автори цього видання трактують як потре-
бу у правосудді та в утвердженні прав людини.  Це й дає їм підстави 

9. Висновок №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи 
щодо якості судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.
nsf/(documents)/58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6
10. Написання судових рішень: посібник для суддів / Акад. суддів України. – К.: «Юрінком Інтер», 2010. – 210с.  
11. Посібник з написання судових рішень / Р. Куйбіда, О. Сироїд. – К.: «Дрім АРТ», 2013. – 224 с. 
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аналізувати  більш широке коло факторів, які має врахувати суддя при 
написанні цього важливого документа. 

Загалом погоджуючись з наведеними міркуваннями, ще раз наго-
лосимо, що судовим рішенням дійсно задовольняється не лише потре-
ба конкретного суб’єкта – сторони (хоча цю функцію рішення виконує 
у першу чергу), але й потреба суспільства у законності та справедли-
вості судового рішення (оскільки через рішення реалізується загальна 
соціальна функція суду). 

Судове рішення у кінцевому підсумку повинно стати стабілізато-
ром у конкретних суспільних відносинах, усунувши їхню спірність. Це 
має значення як для цивільного спору, так і для кримінальної справи, 
в рамках якої вирішується питання винуватості чи невинуватості кон-
кретної особи у вчиненні злочину. Водночас судове рішення має й інші 
сутнісні характеристики, які також потрібно враховувати при написан-
ні його тексту, про що йтиметься у наступній частині цього параграфу.

Щоб мати необхідний «зовнішній ефект», судове рішення як до-
кумент має бути написано якісно та відповідно до певних вимог. При 
цьому суддя має розуміти, для кого він чи вона пише своє рішення-до-
кумент, однак врахування потреб цього «читача» має бути тією мірою, 
якою це  вписується у рамки чинного закону та узгоджується із загаль-
ними цілями рішення. 

До складу потенційної аудиторії адресатів судового рішення входять: 
•  учасники процесу (перш за все, сторони та їхні представники, прав 

та інтересів яких безпосередньо стосується судове рішення);
•  особи, які не були залучені судом до участі у розгляді справи, од-

нак рішення стосується їхніх прав та інтересів; 
•  суди (перш за все, суд вищої інстанції, який буде переглядати 

справу в апеляційному, касаційному або виключному порядку);
•  особи, які будуть виконувати судове рішення (судові виконавці);
•  інші судді, адвокати, правозахисники, науковці, тобто особи, для 

яких судове рішення може мати професійний інтерес; 
•  представники медіа (особливо у справах, які мають суспільний 

резонанс);
•  суспільство вцілому.
Суддя повинен розуміти, що потенційна аудиторія адресатів судо-

вих рішень є невичерпною. 
З огляду на те, що в Україні функціонує Єдиний державний реєстр 
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судових рішень, практично будь-яке з них може опинитися в центрі 
уваги та широкого обговорення громадськості. А це означає, що для 
судді немає та не може бути неважливих судових рішень: написання 
кожного з них є відповідальною справою.

Висновки:

•  судове рішення – це результат процесуальної діяльності 

суду, що передував його ухваленню, і водночас це доку-

мент, який має конкретних адресатів;

•  Під час написання судового рішення слід ураховувати об’єк-

тивні потреби його потенційної аудиторії. Перевагу слід 

надати загальній потребі суспільства у правосудді (тоб-

то потребі у його законності та справедливості).   

1.1.4. Сутність та юридична природа судового рішення

Як вже було зазначено, проблема судового рішення була пред-
метом наукових досліджень протягом тривалого часу (і залишається 
такою досі). Найбільш актуальними питаннями цієї загальної про-
блеми в науці цивільного та кримінального права стали питання сут-
ності та змісту судового рішення, які трактувалися неоднаково.

У дослідженні сутності судового рішення у цивільному процесі 
можна виділити декілька періодів. Спочатку серед вчених точилася 
дискусія головним чином про те, що відтворює сутність судового 
рішення – імперативні підтвердження судом правовідносин (прав і 
обов’язків сторін) чи наказ суду сторонам та іншим особам, які мають 
відношення до справи, діяти згідно із судовим приписом у межах 
встановленого правовідношення.

У подальшому було зроблено висновок, що сутність судового рі-
шення виражається одночасно обома названими властивостями.

Пізніше дослідження питання сутності судового рішення  почало 
розвиватися в іншому напрямку. У першу чергу це відобразилося у 
тому, що рішення стало розглядатися і як акт застосування права, і 
як акт правосуддя, і  як процесуальний засіб захисту прав та свобод 
сторін та інших учасників процесу.  

Стверджувалося, що судове рішення захищає права сторін та пра-
вопорядок у державі шляхом вирішення судом першої інстанції пра-
вових спорів між сторонами по суті. Доводилося, що судовий захист 
прав у цивільному процесі складається з двох елементів, перший з 
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яких полягає в тому, що суд повинен встановити (визнати) наявність 
тих прав, за захистом яких позивач звернувся до суду, а другий – у 
тому, що суд надає сприяння у здійсненні встановлених прав, усуває 
припущене відповідачем порушення права, домагається, щоб сторо-
ни діяли відповідно  до встановленого правовідношення, і надає по-
зивачу можливість реалізувати його права. 

Функціональний підхід до аналізу сутності судового рішення став 
одним із нових аспектів у розробці більш широкої проблеми – його 
дії, яка почала розглядатися з позиції його правових наслідків (закон-
на сила судового рішення, обов’язковість судового рішення тощо) та 
соціальних функцій (щодо досягнення цілей, які стоять перед судом). 

У науці кримінального процесуального права висувалися та 
обґрунтовувалися схожі теорії: судове рішення у кримінальному су-
дочинстві аналізувалося як статичний документ і як процесуальний 
інститут, що динамічно розвивається. 

При цьому стверджувалося, що на відміну від цивільного судочин-
ства в кримінальних справах сфера правосуддя визначена достатньо 
точно. Під актами правосуддя у кримінальному процесі розумілося 
таке процесуальне рішення, в якому суд від імені держави у перед-
бачений законом процесуальній формі здійснює задачі правосуддя 
шляхом вирішення питання про винуватість чи невинуватість осо-
би, що притягнута до кримінальної відповідальності, і про піддання 
її кримінальному покаранню у разі визнання доказаною вини. До 
таких актів одні науковці відносили всі акти суду, ухвалені в рамках 
кримінального провадження, інші – лише окремі з них. 

Сьогодні у науці кримінального процесуального права доміну-
ючим є сприйняття судового рішення як родового поняття, що від-
творює сутність акта, в якому містяться відповіді на правові питання, 
у тому числі й ті, що «керують» рухом справи, тобто упорядковують 
його, забезпечуючи всебічне, повне, об’єктивне розслідування та 
розгляд справи у встановлені законом строки. Вирок, ухвала, поста-
нова – види (форми) різних рішень у кримінальному процесі. Ця ідея 
частково реалізована законодавцем у новому кримінальному проце-
суальному законі. 

При цьому найбільшого поширення у науці кримінального про-
цесу сьогодні отримав аналіз судового рішення у кримінальній 
справі саме як акта правозастосування. Водночас, автори визнають 
й інші його інтерпретації, вказують на наявну диференціацію форм 
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кримінального судочинства та особливості порядку прийняття рі-
шення у рамках кожної з них, аналізують властивості вироку як го-
ловного акта правосуддя у кримінальній справі тощо.  

Такі дослідження спрямовані на формування так званої загальної 
моделі прийняття рішення у кримінальному судочинстві, що має 
неабиякий практичний сенс і, одночасно, дозволяє цілком точно ви-
явити особливості прийняття окремих видів рішень залежно  від тієї 
чи іншої процесуальної процедури. 

Самостійним напрямком у науці процесуального права (і цивіль-
ного, і кримінального) стало дослідження судового рішення як ком-
понента (елемента) процесуальної форми, а також розмежована 
характеристика судового рішення як акта правосуддя та судового 
рішення як процесуального документа. 

Узагальнюючи, можна констатувати, що питання стосовно сут-
ності судового рішення розглядалося науковцями  залежно від того, 
на якому аспекті проблеми акцентувалася основна увага та які під-
ходи до розуміння права та ролі суду домінували у суспільстві у різні 
періоди. Внаслідок цього було запропоновано різні формулювання 
визначення поняття судового рішення, частина з яких застосовуєть-
ся і сьогодні. У цих визначеннях судове рішення розглядається як: 
акт державного примусу; акт владного підтвердження правовідно-
син; акт правозастосування; юридичний факт; логічний силогізм; 
правозахисний акт; акт виховання; процесуальний документ; акт 
правосуддя; акт державної влади тощо.  

Кожен з підходів має право на існування, перш за все, в теоре-
тичному плані. З практичної точки зору потрібно обрати один підхід.

Для цього наявні наукові теорії варто оцінювати з точки зору їх-
ньої гносеологічної суті, універсальності та прикладної придатності. 

У зв’язку з цим слід нагадати, що саме прийняття Конституції 
України 1996 року, у якій суд було визнано єдиним легітимним ор-
ганом судової влади, дало підставу розглядати інститут правосуддя 
як гарантію реалізації свободи та справедливості, забезпечення пра-
вового порядку, а судовий захист визнати універсальним способом 
захисту прав і свобод людини та громадянина. Цей підхід лежить в 
основі сучасного розуміння судового рішення. 

Визнається, що єдиною формою здійснення легітимної судової 
влади є правосуддя, а легітимним актом реалізації цієї влади – є су-
дове рішення.
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Саме це є його головною сутнісною ознакою, спільною для всіх 
його видів та форм. 

Кількість видів та форм правосуддя у певній національній системі 
може змінюватися  залежно від об’єктивних причин чи волі законо-
давця. Може бути створена широка чи вузька система спеціалізова-
них судів чи, навпаки, єдиний суд загальної юрисдикції, може бути 
прийнято єдиний процесуальний закон (наприклад, у сфері цивіль-
ної юрисдикції) або подрібнено його на кілька спеціальних процесу-
альних законів – можливості законодавчої техніки тут є доволі ши-
рокими. 

Однак суд як орган легітимної судової влади реалізує свої головні 
юрисдикційні повноваження одним єдиним способом – розглядає 
справу відповідно до процедури та ухвалює судові рішення. Останні 
повинні мати належне документально-процесуальне оформлення.

Така інтерпретація судового рішення є універсальною. У підсумку 
формула «судове рішення – акт реалізації легітимної судової влади» 
включає (поглинає) всі інші інтерпретації та пояснює їх. Усі міркуван-
ня щодо властивостей судового рішення, його видів, вимог, яким 
воно має відповідати тощо, так чи інакше ґрунтується на цьому під-
ході. 

Висновки:

•  судове рішення – це акт реалізації легітимної судової вла-

ди, яким суд реалізує свої юрисдикційні повноваження, який 

ухвалюється у межах нормативно закріпленої процесуаль-

ної форми та має визначене процесуально-документальне 

оформлення.  
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 Приклад 2. 

Слайд 1 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Слайд 2 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Слайд 3 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Презентація у форматі РРТ до міні-лекції «Сутність, поняття, 
цілі та адресати судового рішення» із тренінгу «Написання судо-
вих рішень у цивільному і кримінальному судочинстві».
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Слайд 4 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Слайд 5 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Слайд 6 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Слайд 7 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Слайд 8 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Слайд 9 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Слайд 10 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Слайд 11 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Слайд 12 ____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Усі психологічні та педагогічні дослідження стверджують, що після 
чудово підготовленої і прекрасно прочитаної лекції уважний слухач зда-
тен відтворити через три години 70% інформації, а через три дні – лише 
10%12. Таким чином, після пасивної участі у процесі навчання через дея-
кий час від знань не залишається і сліду. Водночас запам’ятовується 50% 
інформації, що її людина одночасно бачить і чує, 80% – тієї, яку говорить 
сама і 90% – яку виконує у дії13.

Оскільки лекції не фокусуються на учасниках/учасницях, тому вони 
мають бути короткими (не більше 20 хвилин) і присвяченими одній кон-
кретній темі. Інтерактивність міні-лекції мінімальна, і зводиться до запи-
тань та відповідей, як правило, наприкінці, або до запитань за допомогою 
експрес-опитування («клікерів»).

Експрес-опитування («клікери») – це інтерактивний метод навчан-
ня, який найчастіше застосують для актуалізації опорних знань або за-
кріплення отриманих знань, за допомогою якого у тренера є можливість 
активно задіяти усю без виключення аудиторію. Експрес-опитування 
проводиться у вигляді запитань та відповідей на них з використанням 
програмного забезпечення TurningPoint. Одне експрес-опитування має 
включати в себе не більше 2-3 запитань з їхнім подальшим обговоренням.

Експрес-опитування («клікери») під час проведення тренінгів викори-
стовуються з різною навчальною метою:

•  актуалізація знань;
•  перевірка уважності;
•  перевірка розуміння матеріалу;
•  визначення ставлення.

12. Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник. / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін:  Вид-во 
WSAP,   2005. – С. 24.
13. R.Karnikau and F.McElroy.Communication for the safety professional.Chicago, 1975
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Експрес-опитування («клікери») із тренінгу «Докази і доказу-

вання у кримінальному провадженні у суді першої інстанції»

Мета: актуалізація знань з подальшим обговоренням отриманих 
результатів опитування.

1) Чи є допустими доказами показання з чужих слів у такому 

випадку:

Медична сестра дала показання слідчому, що, працюючи у лікарні, 
вона чула, як пацієнт, який поступив з численними травмами і впо-
дальшому помер, перед смертю розповів своїй дружині, що на нього 
був вчинений розбійний напад. Він впізнав нападника, це був його па-
синок і рідний син його дружини.

Відповіді:
1.  так
2.  ні
Правильна відповідь: «так» (за певних умов, що має стати по-

дальшим предметом обговорення).

2) Чи має доказ преюдиціальне значення?

До кримінальної відповідальності за вчинення численних 
крадіжок притягувалося 5 осіб. Один із обвинувачених дав визнаваль-
ні показання щодо себе та інших співучасників злочину і погодився на 
укладення угоди про визнання винуватості. Суд щодо цього обвину-
ваченого ухвалив вирок на підставі угоди. Прокурор в подальшому 
заявив клопотання про долучення до матеріалів справи копії вироку 
на підставі угоди.

Відповіді:

1.  так      
2.  ні
Правильна відповідь: «ні» (обговорити, чому).

Приклад 3.
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Експрес-опитування («клікери») із тренінгу «Право власності 

у світлі практики Європейського суду з прав людини»

Мета: 
варіант 1: перевірити уважність учасників/учасниць при пере-

гляді відеоролика
варіант 2: перевірити розуміння матеріалу та рівень його засвоєння
Варіант 1. Запитання до фільму про ЄСПЛ

Завдання: виберіть із запропонованих одну правильну відповідь.
1. Кому Конвенція гарантує захист закріплених у ній прав і 

свобод?

1.  виключно громадянам держави-члена Конвенції
2.  усім, хто перебуває під юрисдикцією держав-членів Конвенції
3.  тільки тим, хто звертається із заявою до ЄСПЛ
2. Чи може громадянин США звернутися до ЄСПЛ з заявою до 

Франції?

1.  так       
2.  ні
Варіант 2. Запитання до рішень ЄСПЛ, які давалися на попе-

реднє опрацювання (до тренінгу з права власності у світлі прак-

тики ЄСПЛ)

1. Визначте, що становило «майно» у рішеннях, які давалися 

на самостійне опрацювання:

1. будинок і гараж
2. квартира і автомобіль
3. відшкодування ПДВ і літаки 
4. земельна ділянка і горище
2. В якій із наведених справ ЄСПЛ встановлено порушення 

Україною ст. П1-1 у зв’язку із незастосуванням державою зако-

ну, який чітко регулював спірні правовідносини, і як наслідок 

постановлено невмотивоване рішення суду?

1. «Сєрков проти України»
2. «Серявін та інші проти України»

Приклад 4.
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3. «Україна-Тюмень проти України»
4. «Рисовський проти України»

Приклад 5. 

Експрес-опитування («клікери») із тренінгу «Суддівська Етика»

Мета: визначити ставлення учасників/учасниць до етичних про-
блем, що виникають під час роботи на посаді судді. 

1) Чи впливає зовнішній вигляд судді на довіру до суду? 

1.  впливає на сприйняття сторонами/учасниками процесу
2.  впливає на сприйняття суспільством
3.  впливає на коментарі ЗМІ 
4.  не впливає, бо суддя одягає мантію
5.  це не має жодного значення
2) Чи може суддя публічно коментувати рішення іншого судді?

1.  може
2.  не може
3.  може, якщо це рішення судді іншої юрисдикції
4.  може, якщо це рішення судді іншого суду
5.  може, якщо коментар дає суддя вищої інстанції
6.  може у науковій статті у фаховому виданні
3) Який спосіб найбільш прийнятний для спілкування судді у 

соціальних мережах? 

1.   не реєструватись
2.  реєструватиья під чужим іменем
3.  брати участь під власним іменем
4.  користуватись чужим обліковим записом
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Приклад 6.

Викладення навчального матеріалу за допомогою прак-

тичних засобів навчання (аналітичних схем) після перегляду 

відеоролику із тренінгу «Суддівська Етика»

Тема 2 «Поведінка судді під час здійснення правосуддя»

Цілі: вміти обирати варіант поведінки, який дозволить судді про-
являти:

•  незалежність, зокрема, протистояння сторонньому впливу;
•  компетентність як прагнення до професійного самовдоскона-

лення;
•  неупередженість як тактовність, уникнення дискримінації і по-

запроцесуальних стосунків з учасниками процесу та іншими 
особами;

•  вміння взаємодіяти зі ЗМІ;
•  визначати підстави для застосування самовідводу, вміння уни-

кати зловживання самовідводом.
До уваги тренерів! 

Тема 2 «Поведінка судді під час здійснення правосуддя не містить 
міні-лекцію та презентацію (!!!). Основна робота тренера полягає в 
організації проведення перегляду відеоролика, роботі в малих групах 
та підбиття  підсумків роботи в малих групах.

Модератор наголошує, що тема 2 не містить лекційного ма-

теріалу і передбачає самостійне опрацювання ІІ розділу Кодек-

су суддівської етики та Бангалорських принципів.

Демонстрування використовується для візуалізації практичного 
завдання, наприклад, щоб показати учасникам/учасницям, як виконати 
певну процедуру, дію. Може відбуватися «вживу» (наприклад, коротка 
сценка заявлення клопотання та його вирішення) або шляхом перегля-
ду відеоролику (ця сама сценка, знята на відео, або відеоролик, що де-
монструє пошук рішень в HUDOC, як зареєструватися для онлайн-курсу 
тощо). Для закріплення отриманих знань учасники та учасниці повинні 
мати можливість повторити вправу. В такому випадку тренер повинен 
розробити інструкції, якщо це вимагатиметься. Демонстрування може ви-
користовуватися як один із способів презентації завдання (замість викла-
дення завдання у письмовому вигляді) – наприклад, зняті відеоролики 
для представлення задачі як альтернатива письмової фабули справи. 
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Представлення групам визначених в темі цілей та знайомство з 
інтерактивними методами навчання, які використовуються у викла-
данні Теми 2.

 Перегляд відео «Політик і актриса». 
Журналістка вривається в судове засідання, недосвідчений суддя 

продовжує судове засідання. [Сценарій відео міститься у матеріа-
лах].

Сценарій відео 1 «Політик і актриса»

Цей ролик (робоча версія) знято за фінансової підтримки 

Уряду Канади в рамках проекту «Освіта суддів – для економіч-

ного розвитку».

Журналістка: Ми з Вами, шановні глядачі, знаходимося в цен-
тральному районному суді нашого міста. Нам повідомили, що саме в 
цій залі судового засідання зараз слухається справа про розірвання 
шлюбу відомого політика та популярної актриси. І саме зараз дає по-
яснення позивач.

Суддя (роздратовано): Хто Вам дозволив зайти до зали судового 
засідання? Прошу вийти та зачинити двері з тієї сторони.

Журналістка: Ваша честь, розірвання шлюбу відомого політи-
ка має суспільний інтерес і громадськість повинна знати моральні 
якості цієї людини.

Позивач (відомий політик): Я заперечую проти розгляду справи 
в цьому засіданні.

Відповідач (популярна актриса): Ваша честь, я наполягаю на 
відкритому судовому засіданні із залученням засобів масової інфор-
мації.

Журналістка: Так, так, так, так.
Позивач (відомий політик): Ваша честь, оскільки обставини цієї 

цивільної справи стосуються особистого життя публічної особи, я 
прошу Вас розглядати справу в закритому судовому засіданні.

Суддя (намагаючись перекричати журналістку): Прошу вий-
ти журналістів із зали судового засідання. Справа буде слухатися в 
закритому судовому засіданні. Я Вас попереджаю про кримінальну 
відповідальність за неповагу до суду. Я можу викликати кримінальну 
міліцію до зали судового засідання. У судовому засіданні оголошуєть-
ся перерва.
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Після перегляду відео запропонувати учасникам виконати прак-
тичне завдання – заповнити аналітичну таблицю. 

До уваги тренерів! Завдання є однаковим для всіх груп. 
Аналітична таблиця №2 для виконання практичного завдання 

повинна бути підготовлена заздалегідь (копія аналітичної таблиці мі-
ститься в роздаткових матеріалах учасників).

До уваги фасилітаторів! Кожна із малих груп має при обгово-
ренні заповнювати аналітичну таблицю на фліп-чарті для оптимізації 
дискусії.

Аналітична таблиця (додаток №2)

Кодекс суддівської етики, Бангалорські принципи

Застосовані норми Порушені норми

Група № 1

Група № 2

Група № 3

Група № 4

Мета завдання (для чого?): 

•  на прикладі цього завдання показати правила етичного спілку-
вання судді із ЗМІ під час судового засідання за умов дотриман-
ня норм процесуального законодавства;

•  розуміння суддями процесуальних способів реагування на не-
етичну поведінку учасників судового засідання;

•  усвідомлення суддями власної поведінки у судовому засіданні 
відповідно до Кодексу суддівської етики  та міжнародних стан-
дартів з дотриманням норм процесуального законодавства.  

Варіанти вирішення завдання:

помилковий стиль поведінки суді та несвоєчасне оголошення пе-
рерви у судовому засіданні. 

Запитання для учасників/учасниць:

•  Чи було з боку представниці ЗМІ зазіхання на порушення прав 
і свобод громадян, приниження їхньої честі й гідності, а також 
авторитету правосуддя? Якщо так, то чому? 

Відповідь:  так, було, особливо з урахуванням Цінності 6 застосу-
вання Бангалорських принципів (6.6,), ст. 11 Кодексу суддівської етики.
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•  Якими нормами Кодексу суддівської етики мав керуватися суд-
дя, вступивши у тривалу дискусію із представницею ЗМІ? Чому 
саме? 

Відповідь: стаття 11 Кодексу суддівської етики.
•  Чи є відповідні положення щодо порушення правил етичної по-

ведінки під час судового розгляду у Бангалорських, принципах, 
цінностях і у переліку їхнього застосування? Якщо є, які саме? 

Відповідь:  Цінність 6, застосування 6.6.
•  Чи правильними є дії судді в цій ситуації? Які дії судді, на вашу дум-

ку, є неправильними в цій ситуації? Якими нормами закону слід 
керуватися судді у цій ситуації, щоб уникнути неправильних дій? 

Відповідь: Не всі. Неправильними були дії судді щодо суперечки з 
журналістами, допущення порушення процедури ведення засідання 
з боку журналістів, оголошення рішення про слухання справи в за-
критому режимі без мотивації та без видалення до нарадчої кімнати. 
Правильною дією було оголошення перерви у судовому засіданні. Ч. 
3 ст. 11 Закону «Про судоустрій та статус суддів».

•  Чи дотримано суддею вимоги закону щодо доступу журналістів 
до зали судового засідання ? Якими нормами закону слід керу-
ватися у цій ситуації?

Відповідь: Під час обговорення даного питання слід звернути ува-
гу на порядок та умови присутності журналістів та здійснення зйомки 
під час проведення засідання, а також чи були у судді підстави для 
прийняття рішення щодо продовження проведення засідання у за-
критому режимі. Зокрема, слід звернути увагу на те, що журналісти 
не повинні проявляти неповагу до суду і учасників процесу, не ство-
рювати перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судо-
вого процесу їх процесуальних прав. Слід також обговорити питання 
чи можна вважати, що в даному випадку здійснювалася трансляція 
судового засідання і чи повинні були журналісти отримати дозвіл на 
проведення трансляції. Ст. 6 ЦПК України

•  Якою, на вашу думку, має бути  поведінка судді з метою уникнен-
ня конфліктної ситуації та дотримання вимог закону в залі судо-
вого засідання у ситуації, що показана на відео?

Відповідь:  Суддя має поводитися стримано і професійно. 
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Ситуаційні методи дозволяють краще зрозуміти та навчитися 
застосовувати в реальних чи гіпотетичних умовах відповідні норми 
та принципи. Варто пам’ятати, що при вирішенні ситуацій (аналізі кон-
кретного випадку, кейсу) відповіді не завжди бувають однозначними, 
адже ситуації конструюються та розробляються таким чином, щоб в 
учасників та учасниць виникали питання, щоб вони шукали шляхи їх 
вирішення і обирали найбільш, з їхнього погляду, оптимальне рішення.

Ситуаційні методи можна умовно класифікувати наступним чином14:
• широкоформатна ситуація – комплексна проблема, що часто 

зустрічається у фаховій діяльності і потребує аналізу та оцінки 
явища та вироблення схеми її вирішення;

•  мікроситуація – її опис більш лаконічний, сама проблема є менш 
масштабною. Як метод може застосовуватися під час дискусії;

• ситуація-ілюстрація – скерована на опис матеріалу, слугує за-
кріпленню та поглибленню знань, активізації взаємного обміну 

До уваги фасилітаторів! Звернути увагу при роботі у малих 

групах на загальні правила спілкування суддів і працівників суду з 
представниками ЗМІ:

•  чесність – ніколи не обманюйте журналіста и не вводьте його
в оману; 

•  максимальна точність інформації;
•  повага до роботи журналіста – цінуйте та поважайте строки ви-

           конання завдання журналістами;
•  ініціативність у спілкуванні – встановлюйте власні правила спіл-

          кування; 
•  звертайте увагу на заголовки при підтвердженні тексту;
•  простота, доступність – якщо це можливо, уникайте юридичних 

          термінів при поясненні складних питань; 
•  запишіть інтерв’ю на плівку; 
•  давайте інтерв’ю тільки після попередньої домовленості про це.
Після презентації результатів обговорення і коментарів фасиліта-

торів за наслідками роботи кожної групи, тренер підбиває підсумки 
загального обговорення.

14. Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник. / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін: Вид-во 
WSAP, 2005. – С. 16.
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знаннями та досвідом між учасниками/учасницями;
• ситуаційне завдання – вимагає не лише аналізу проблеми, але й 

прийняття рішення та його обґрунтування (часто використовується 
як завдання для роботи в малих групах);

• ситуація-інцидент – спрямована на подолання особистої інерт-
ності учасників/учасниць та вироблення (формування) у них адек-
ватних засобів поведінки у складних (стресових, конфліктних) умо-
вах (чи ситуаціях). Головна відмінність цього методу навчання від 
попередніх полягає у наявності значної кількості факторів протидії 
(несприятливих характеристик), які слід подолати.

Навчальні ситуації можуть стосуватися різноманітних питань: ма-
теріального права, процесуальних аспектів, питань доказів і доказуван-
ня, поведінкових моментів тощо. Зміст ситуації, поданої для аналізу, має 
бути обрано з практики задля досягнення чітких і конкретних цілей і 
очікуваних результатів навчання. Надуманість запропонованої ситуації 
і недостатньо чітко виписані вихідні умови можуть призвести до прий-
няття учасниками та учасницями помилкових і далеких від реальності 
висновків.

«Мозковий штурм» – метод навчання, який можна застосовувати 
як для обговорення проблемних питань всіма учасниками/учасницями 
тренінгу, так і під час роботи у малих групах.

Мета «мозкового штурму» полягає у формулюванні великої кількості 
ідей на задану тему за обмежений проміжок часу. Як правило, «мозковий 
штурм» проводиться у два етапи:

І етап – власне генерування учасниками/учасницями різного роду ідей;
ІІ етап – оцінка ідей та вибір із них найбільш вдалих для подальшого 

обговорення. 
Тренеру, який під час «мозкового штурму» виступає у ролі фасилітато-

ра, слід пам’ятати, що усі ідеї, які виникають в аудиторії чи малій групі при 
виконанні даного виду завдання, мають записуватися на фліп-чарті або 
на комп’ютері   виводитись за допомого проектора на екран. Такі запи-
си полегшують процес обговорення як в межах малої групи, так для всіх 
учасників/учасниць вцілому. 

«Мозковий штурм» може бути використаний як на початку тренінгу 
для налаштування аудиторії для подальшої роботи та окреслення трене-
ром кола проблем, які сформульовані у навчальних цілях та мають бути 
досягненні наприкінці (див. приклад 7), а також як один із методів подан-
ня навчального матеріалу однієї із тем модуля програми (див. приклад 8).
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Приклад 7.

«Мозковий штурм» із тренінгу «Суддівська Етика»

Вступ до курсу. «Мозковий штурм».

Вивести на екрані або фліп-чарті запитання на кшталт: «Чи від-
чули ви вплив посади судді на зміну ставлення оточуючих до себе? 
Якщо «Так», то в чому це виявилося?»

Запропонувати групам 3 хвилини обговорити це питання, вибра-
ти одного представника від групи та тезово викласти думку всій 
групі. 

Мета – промоніторити аудиторію, наскільки вона має уявлення 
про етичні стандарти.

До уваги фасилітатора! Відповідь кожної групи має бути за-
писана на фліп-чарті або комп’ютері і виведена на екран через про-
ектор подальшого використання під час викладення матеріалів мо-
дулів курсу та обговорення ситуаційних завдань.

Підсумкова промова модератора: «Отже, як ви можете бачити, 
оточення реагує на зміну вашого статусу і прискіпливо ставиться до 
вашої поведінки. 

Треба усвідомлювати, що поведінка судді унормована і тому про-
поную з’ясувати, якими документами врегульована ця поведінка і які 
вимоги до неї висуваються».

Приклад 8. 
«Мозковий штурм» з тренінгу 

«Здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх»

Тема 2. «Загальні засади здійснення кримінальних провад-

жень щодо неповнолітніх»

Демонстрація відео (30 хв). «Мозковий штурм».

В аудиторії демонструється фільм «Діти за гратами» (https://www.
youtube.com/watch?v=pgrI1-ZtRKM), на основі якого тренер готує  за-
питання для роботи в малих групах та подальшого загального обго-
ворення.
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Аналіз конкретного ситуаційного завдання передбачає, що тре-
нери розробляють умови (сценарій), а учасники/учасниці аналізують, 
приймають рішення чи вирішують проблему. Запропоноване трене-
рами конкретне ситуаційне завдання може розглядатися не лише ПІД 
ЧАС тренінгу, але й ДО ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ – у випадку, коли учасникам/
учасницям заздалегідь його роздадуть. Це дозволяє зекономити час на 
самому тренінгу – тоді під час тренінгу учасники та учасниці обговорю-
ють (аналізують) результати виконання, а тренер перевіряє виконання 
завдання та підсумовує результати. У вправу можна закласти інтерактив-

Вивести на екрані або фліп-чарті запитання: 
1. В’язниця для дитини – це....
2. Чи будуть порушення норм і принципів ООН при ув’язненні 

дитини?
3. Обрахування ув’язнення для неповнолітніх має бути у роках чи 

місяцях і добах?
4. Яка має бути профілактика щодо неповнолітніх і якими орга-

нами?
5. Профілактика щодо дитини полягає в наступному.....
6. Яка реабілітація дитини необхідна для її адаптації і соціалізації 

для життя в суспільстві?
7. Ризики і проблемні питання у вихованні дитини (підлітка).
8. Чи бачити ви альтернативи при призначені покарання не-

повнолітнім?
9. Яка має бути участь громади у вихованні дитини?
10. Які судові рішення дозволяє нам приймати законодавча база 

(приклад – вироки, угоди,  заходи виховного характеру, звіль-
нення від покарання чи відповідальності тощо)?

Запропонувати групам 5-7 хвилин для обговорення запитань, 
обрати одного представника від групи, який тезово викладе думки 
групи решті учасникам/учасницям.

Мета – промоніторити аудиторію на знання загальних засад здій-
снення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх та їх особли-
востей.

До уваги тренера: фасилітатор фіксує результати проведен-
ня мозкового штурму на фліп-чарті або екрані комп’ютера (і виво-
дить на екран через проектор).
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ність, якщо передбачити різноманітні позиції учасників/учасниць. Мож-
на вивести учасників та учасниць за рамки конкретного прикладу, щоб 
порівняти інші ситуації. 

Ситуаційні методи більш ефективні у роботі з малими групами. 
Робота в малих групах. Завдання можуть бути: (1) однаковими для 

всіх груп; (2) відрізнятися, але доповнювати одне одного, (3) бути цілкови-
то різними. Групи презентують свої напрацювання у пленарному режимі. 
Обговорення можна проводити після кожної доповіді групи або після 
презентацій усіх груп. Можна змінювати черговість презентацій (якщо це 
доречно), щоб презентації не починала одна  й та сама група. Малі групи 
дозволяють учасникам і учасницям розглянути питання колективно і от-
римати користь від знань кожного з учасників/учасниць групи.

Це одна із найбільш ефективних методик навчання, яка часто вико-
ристовується. Вона дуже ефективна і для результатів навчання, які ви-
магають розуміння, зміни ставлення чи цінностей, пошуку рішень для 
вирішення загальних проблем чи пошуку консенсусу. Окрім того, вона 
забезпечує тривалий і ґрунтовний результат.

Необхідно встановити чіткі завдання, які якнайкраще підходять для 
досягнення цілей, передбачити можливі результати і визначити переш-
коди, які можуть виникнути.

Структурувати роботу малих груп можна різними способами:
• однакові теми – коли всі малі групи отримують однакове завдання. 

Найкраще коли охоплюється лише один предмет і він розглядаєть-
ся у різних ракурсах. Учасники/учасниці можуть порівнювати свої 
відповіді з відповідями інших. Це створює розуміння, а іноді й згоду. 
Багаторазові обговорення однакової теми важливі для кращого за-
своєння матеріалу;

• додаткові теми – коли кожна мала група розглядає різні, але 
пов’язані між собою завдання. Наприклад, після рольової гри і об-
говорення правової ситуації, різні малі групи можуть аналізувати 
позиції різних учасників/учасниць;

•   множинність тем – коли кожна мала група отримує різні завдан-
ня, які безпосередньо не пов’язані.

Різні способи для презентації результатів малих груп:
• існує одна правильна відповідь, і кожна мала група повинна його 

знайти. Тренери не повинні підказувати, вони перетворюються на 
фасилітаторів. Вони повинні забезпечити стандартні умови роботи, 
бо якщо умови роботи груп відрізнятимуться, то якась група буде у 
більш вигідному становищі;
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10 хв. Відкриття тренінгу

15 хв. Сесія 1. Представлення тренерів, знайомство та очікування учасників.
Формат представлення обирається на розсуд тренера і може ставитися 
у залежність від кількості учасників, «можливостей» аудиторії, допоміж-
них засобів тощо.
Можливі варіанти знайомства:

1. особисте представлення кожним із учасників тренінгу (ПІБ, поса-
да, очікування) – тривале за часом, формальне;

2. представлення учасниками один одного (ПІБ, очікування) – трива-
ле за часом, проте сприяє знайомству учасників, дозволяє ство-
рити сприятливу та дружню атмосферу між учасниками;

3. представлення доповідачем від групи (учасників, їхніх очікувань) – 
нетривале за часом, сприяє встановленню атмосфери групової 
роботи, роботі в команді;

4. кожному із учасників тренінгу роздаються стікери та пропонуєть-
ся записати на них свої очікування від тренінгу –  відносно нетри-
вале за часом, дозволяє отримати зворотній зв’язок із кожним із 
учасників, потребує додаткової організації із боку фасилітатора

Приклад 9.

• немає правильної відповіді, а завдання полягає в тому, щоб сфор-
мулювати певні висновки, які потім будуть розвинені під час тренін-
гу. Тренери виступають  в ролі фасилітаторів і гарантують, що: 

а) учасники/учасниці розуміють, що від них очікується;
б) забезпечується баланс між процесом і результатом;
в) будуть зроблені висновки та інтегровані результати;
г) дадуть пораду, як краще використати результати. 
• правильної відповіді не існує взагалі, очікується що мала група на-

працює навички розуміння і аналітичні навички через взаємодію. Трене-
ри повинні обережно структурувати процес. 

Пленарне обговорення – це групове обговорення результатів роботи 
в малих групах в  пленарному режимі. З одного боку, це є заключною ча-
стиною роботи в малих групах, яка полягає у презентації результатів ро-
боти кожної із малих груп усім учасникам/учасницям, загальну дискусію 
та підбиття підсумків тренером. З іншого – це модерована тренером дис-
кусія, яка передбачає попереднє правильне структурування питань, чер-
говості відповідей на них. 

Робота в малих групах 

в рамках теми «Особливості розгляду справ про спадкування»

Навчальні цілі: поглибити теоретичні знання учасників тренінгу 
та надати практичні навички складання процесуальних документів.
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та узагальнюючи висновки з боку модератора.
Модератор надає час (1-3 хвилини) для його заповнення після чого за-
повнені стікери розміщуються фасилітатором на загальному фліп-чарті 
та аналізуються (узагальнюються).
Примітка: незалежно від обраної форми знайомства всі очікування 
учасників зазначаються фасилітатором на фліп-чарті та аналізуються 
тренером під час підбиття підсумків тренінгу.

30 хв. Сесія 2. Загальні засади спадкування в Україні. Правові засади ре-

гулювання спадкування. Міжнародні договори та договори про на-

дання правової допомоги. 

•  міні-лекція з використанням презентації;
•  висновки експерта (представник управління юстиції або державний    
   нотаріус);
•  запитання-відповіді.

10 хв. Мозковий штурм: «Писати чи не писати заповіт?».

Мета – з’ясувати обізнаність учасників щодо правового регулювання 
спадкових відносин в Україні.
Примітка: 

1.  увага! Учасники висловлюють свою думку з позиції звичайних 
громадян, а не суддів!!!

2.  до дискусії повинна бути залучена більшість із учасників;

3.  «ключем» до зазначеного питання буде фабула справи, яку учас-
ники тренінгу повинні вирішити під час тренінгу. 

Сесія 3. Розгляд справ про спадкування у суді першої інстанції.

30 хв. Тема 3.1. Вирішення питання про прийняття позовної заяви.
•   робота в малих групах (практичне завдання № 1)
Учасникам тренінгу роздаються  копії позовних заяв для вивчення їх змі-
сту та вирішення питання про:

- відкриття провадження у справі, відмова у відкритті провадження 
(групи 1, 3);

- надання строку для усунення недоліків, залишення позовної заяви 
без розгляду (2, 4);

•  презентація роботи в малих групах
Результати роботи в малих групах учасники презентують у формі скла-
дання окремих процесуальних документів.
Примітка: 
1. група 2 рецензує роботу групи 1, група 3 рецензує роботу групи 4; 
2. загальний підсумок роботи в малих групах здійснює тренер.

40 хв. Тема 3.2. Процесуальні дії суду після відкриття провадження у 

справі (проведення підготовчого судового засідання, встановлен-

ня складу осіб, які беруть участь у справі, направлення запитів до 

уповноважених органів, особливості направлення повісток дея-

ким категоріям осіб тощо).

•  міні-лекція з використанням презентації Powerpoint;
•  робота в малих групах (практичне завдання №2);
•  презентація роботи в малих групах.
Примітка: результати роботи в малих групах наводяться на фліп-чарті у 
вигляді послідовної схеми (плану) дій. 
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50 хв. Сесія 4. Вчинення нотаріальних дій при оформленні спадщини 

(спадкування за законом, спадкування за заповітом). Формування 

спадкових справ. Державна реєстрація права власності на неру-

хомість.

•  міні-лекція з використанням презентації;
•  висновок експерта (представник управління юстиції, державний 
нотаріус);
•  загальні обговорення, модерована дискусія;
•  робота в малих групах (практичне завдання №3);
•  представлення результатів роботи в малих групах.

50 хв. Сесія 5. Ухвалення рішення (практичне завдання №4 (фабула справи з 
практичного завдання №3)).
•  робота в малих групах
Учасники тренінгу на підставі сформульованої фабули справи і підготов-
лених та отриманих запитів від уповноважених органів (за наслідками 
виконання практичної роботи № 2), готують проекти судових рішень про:

-  відмову у задоволенні позову (група 1);
-  задоволення позову (група 2);
-  закриття провадження (група 3);
-  часткове задоволення позову (група 4).

Примітка: тренер пропонує учасникам малих груп «ввести» додаткові 
умови (змоделювати додаткові умови, не змінюючи змісту фабули спра-
ви по суті) для виконання практичних завдань кожної групи (підстави 
для відмови у задоволенні позову, задоволення позову, закриття про-
вадження, часткове задоволення позову).
•  представлення роботи в малих групах
Примітка: учасники тренінгу після завершення роботи в малих групах, 
передають складені групою процесуальні рішення на рецензування 
(критику) іншій малій групі, а саме: групу 1 рецензує група 4, групу 2 ре-
цензує групу 3 і навпаки.
•  підбиття підсумків модератором

30 хв. Сесія 5. Виконання рішення. Оскарження рішень. Правові позиції 

Верховного Суду України.

•  міні-лекція з використанням презентації;
•  висновки експертів (представник державної виконавчої служби, суддя 
суду апеляційної інстанції).

10 хв. Підбиття підсумків тренінгу. Очікування учасників. Анкетування 

учасників.

Позивач звернувся із позовом до суду про визначення додатко-
вого строку для прийняття спадщини та визнання заповіту частково 
недійсним. В обґрунтування позовних вимог про визначення додат-
кового строку для прийняття спадщини зазначив, що він пропустив 
строк на прийняття спадщини з поважних причин, оскільки є гро-
мадянином іншої держави, тривалий час не підтримував стосунки із

Фабула справи для практичного завдання №2
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спадкодавцем, а відповідач з метою позбавлення його права на 
спадкування умисно не повідомила його про смерть спадкодавця, 
який є його батьком. Зазначив, що заповіт є частково недійсним, 
оскільки на час його складання спадкоємець перебував у такому 
стані, що не міг розуміти своїх дій та керувати ними внаслідок тяжкої 
хронічної хвороби. Заперечуючи проти заявленого позову та звер-
таючись із зустрічним позовом, відповідач зазначила, що вона є 
спадкоємцем за законом, оскільки на час відкриття спадщини (день 
смерті спадкодавця) перебувала із ним у зареєстрованому шлюбі. 
Крім того вказала, що вона є пенсіонеркою за віком та знаходилась 
на утриманні спадкодавця. Просила визнати за нею право власності 
на ½ частину спадкового майна. 

Нотатки для тренера: учасникам тренінгу пропонується здійс-
нити процесуальні дії, які вони вважають необхідними в ході підго-
товки до розгляду справи:

• про визначення додаткового строку для прийняття спадщини 
(група 1);

• усунення від спадкування (група 2);
• визнання права власності в порядку спадкування за законом 

(група 3); 
• про визнання заповіту частково недійсним (група 4).

Фабула справи для практичного завдання №3, 4 

(основна фабула)

Заповідач: 
Іванов І.І. – громадянин РФ
Спадкоємці: 

Іванова Ю.І. – донька, громадянка РФ
Іванова Л.М. – дружина, громадянка РФ
Спадкове майно: 

• трикімнатна квартира у місті Києві – заповіт складений в 1998 
році на ім’я доньки та дружини у рівних частках (набута до 
шлюбу з Івановою Л.М.)

• трикімнатна квартира у місті Санкт-Петербурзі, РФ, заповіт 
складений на ім’я Іванової Ю.І (доньки) та Іванової Л.М. (дружи-
ни) у рівних долях (квартира набута під час шлюбу з Івановою 
Л.М.);



48 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ

• однокімнатна квартира в місті Ялті, заповіт складений на ім’я 
онука Іванова К.К. (квартира набута до шлюбу з Івановою Л.М.). 

Особливі обставини: 

• Іванова Л.М. (дружина) спадкодавця на час відкриття спадщини 
є пенсіонеркою за віком;

• Іванов К.К. (онук) на час відкриття спадщини є неповнолітнім;
• Протягом 6 місяців із дня відкриття спадщини  через представ-

ника за довіреністю Іванова Ю.І. (донька) звернулася із заявою 
про прийняття спадщини до Державної нотаріальної контори у 
місті Києві за місцем знаходження спадкового майна.

Завдання для роботи в малих групах (загальне для всіх груп):
1. На підставі наданої фабули справи вирішити питання про на-

явність підстав для задоволення позову,  для відмови у задо-
воленні позову або часткове задоволення позову. Скласти від-
повідний процесуальний документ. 

2. У разі неможливості виконання практичного завдання на під-
ставі наданої фабули справи зазначити, яких саме доказів недо-
статньо для прийняття того чи іншого висновку у справі.

Нотатки для фасилітатора

Під час роботи в малій групі звернути увагу учасників на:  
1. Місце відкриття спадщини. Спадкування за законом та за-

повітом.
2.  Звернення із заявою про прийняття спадщини (особисто, че-

рез представника за дорученням).
3.  Громадянство заповідача та спадкоємців. Оформлення дору-

чень. Направлення повідомлень. Легалізація документів. Запи-
ти до нотаріальних органів іноземних держав.

4.  Обов’язкова доля у спадщині. Порядок вирахування розміру 
обов’язкової частки. Питання, які може вирішити нотаріус для 
урегулювання спірних правовідносин сторін.

5.  Формування спадкової справи, її складові елементи.
6. Коло осіб, які беруть участь у справах про спадкування. 
7.  Докази і доказування у справах про спадкування.
8.  Оформлення права власності в порядку спадкування. 
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 Панельна дискусія передбачає участь одного або кількох тренерів 
та/або запрошених експертів. Формат може бути у вигляді послідовних 
презентацій (коротких, по черзі), або по-справжньому інтерактивних 
і модерованих обговорень. При хорошій модерації панельні дискусії 
стають інтерактивними діалогами. Цей формат використовується на те-
лебаченні. В повністю модерованій панельній дискусії задіяні учасники/
учасниці шляхом різнонаправлених питань і відповідей. Однак хороший 
діалог залежить від модератора. А модерація стає складнішою зі збіль-
шенням кіліькості учасників/учасниць. 

Інтерв’ю – використовується не часто, але є динамічним прийомом 
для  створення діалогу з важливих питань.

Учасники/учасниці викладають елемент тренінгу. Це завдання 
може базуватися на аналізі конкретних прикладів, статтях чи розділах 
навчальних матеріалів. Це один із найбільш ефективних методів актив-
ного залучення учасників/учасниць у процес навчання. Дійсно, один із 
найкращих способів вивчення предмету – через його викладання15. 

Для процесу відтворення певної проблемної практичної ситуації для 
подальшого її аналізу та обговорення використовується рольова гра – 
учасники та учасниці відіграють певні ролі, а потім беруть участь в аналізі 
та обговоренні. Ця вправа передбачає розподіл ролей всередині групи 
(наприклад, прокурора, адвоката, сторін, складу суду, свідка), вирішення 
завдання після його обговорення та інсценування (наприклад, винести 
рішення у спорі на учбовому судовому засіданні). Інсценування може 
розігруватися повністю, з початку до кінця, або ж поетапно, сценка за 
сценкою, з розвитком учбового судового процесу. 

Моделювання – це один із різновидів рольової гри, де тренер ство-
рює формат для дії і взаємодії між учасниками/учасницями. Воно може 
відбуватися у формі учбових судових процесів, дебатів чи відновлення 
ділової обстановки. Моделювання проводять самі учасники/учасниці, 
і це дає їм можливість вчитися на практиці і реагувати на те, що відбу-
вається. Після нього доречним є проведення диспуту або аналізу змоде-
льованої ситуації.

1.3.2. ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ТРЕНІНГУ
Кожен описаний метод навчання має свої переваги і недоліки. Як тре-

нерам визначити, які методи навчання слід використовувати і для яких 
цілей? Необхідно враховувати наступні 4 фактори:

15. Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник. / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін: Вид-во 
WSAP, 2005. – С. 16.
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• характер результатів навчання;
• потреби, інтереси, особливості, освіта, досвід роботи учасників / 

учасниць;
• рівень необхідної інтерактивності;
• виконуваність, зокрема, практичні і технічні питання.
Нижче їх розглянуто детальніше.
Для підвищення фактичних знань доцільно використовувати лек-

ції, презентації, аудіовізувальні засоби, діаграми, схеми, статті і доку-
менти. Для розвитку технічних навичок – демонстрації, моделювання 
і спільні вправи, які дозволяють учасникам/учасницям спостерігати і 
практикувати. Навички розвиваються шляхом дії. Для зміцнення нави-

чок розмірковування використовується аналіз конкретних випадків, 
аналітичні вправи, рольові ігри і моделювання, які змушують учасників 
та учасниць аналізувати різноманітні ідеї і дають можливість вивчити свої 
сильні і слабкі сторони. Аналітичні навички розвиваються в результаті 
цілеспрямованого мислення. Учасники/учасниці вчаться міркувати, коли 
вони розглядають різні позиції і оцінюють всі сторони. Щоб змінити став-

лення, краще виконувати рольові ігри, які ставлять учасників та учасниць 
в нове становище, а також панельні дискусії (дебати) і моделювання, які 
заохочують різні точки зору і аналіз. Зміна ставлення відбувається в ре-
зультаті досвіду і переживання почуттів. Презентація і обмін інформацією 
є надто абстрактними і теоретичними способами, щоб змінити ставлення. 
Замість цього учасникам/учасницям треба поставити себе на місце інших 
людей і співчувати їм.

При виборі методів навчання тренерам варто порівняти їх, проа-
налізувати аргументи «за» та «проти», пам’ятаючи про цілі, завдання та 
очікувані результати навчання, щоб обрані методи дали справді позитив-
ний результат.

Слід пам’ятати, що16:
• в основі інтерактивних методів лежить залучення учасників та учас-

ниць до діяльності, адже доведено, що людина найбільше вчиться і 
запам’ятовує саме в процесі своєї діяльності;

• інтерактивні методи дозволяють використовувати досвід кожного/
кожної для спільного навчання та взаємного збагачення;

• навчання повинно підготувати його учасників та учасниць до вирі-
шення завдань, які можуть з’явитися поза межами навчального 

16. Інтерактивні методи навчання: Навч. посібник. / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін: Вид-во 
WSAP, 2005. – С. 35.
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приміщення – у повсякденній професійній діяльності – інтерактивні 
методи значно краще, ніж традиційні, готують до самостійного ро-
зв’язання проблем;

• кожен із учасників та учасниць віддає перевагу різним стилям нав-
чання, тому різноманітність методів дозволяє задовольнити бажан-
ня більшої кількості людей;

• навчання означає проведення змін: людина, яка вчиться, повинна в 
результаті навчання змінити щось у собі. Однак зміни часто пов’я-
зані з резистентністю та сумнівами учасників та учасниць, тому до-
цільно пам’ятати про важливість ненасильницького дискурсу;

• результативність навчання значною мірою залежить від ступеня інте-
грації групи – наскільки та в який спосіб кожен учасник чи учасниця 
ідентифікується з групою як єдиним цілим, а також із запропонова-
ним навчальним процесом; інтерактивні методи сприяють інтегру-
ванню групи;

• люди навчаються краще, коли можуть контролювати рівень, процес 
та темп отримування знань;

• навчання дає найкращі результати тоді, коли воно найменш відірва-
не від попереднього досвіду та щоденної практики, відтак ситуацій-
ні методи допомагають наблизити процес розв’язання проблем до 
конкретного досвіду групи;

• інтерактивні методи передбачають значну гнучкість, оскільки спря-
мовані на результат.

Отже, кожен із інтерактивних методів використовується для закрі-
плення певної групи навичок. Вдало обраний тренером метод інтерак-
тивного навчання є основою для досягнення поставлених навчальних 
цілей та очікуваних результатів.  

1.4. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТРЕНІНГУ
Порядок денний (англ. Agenda) має бути сформованим у 2-ох варіан-

тах – для учасників/учасниць (короткий, див. приклад 10) та для тренерів 
(деталізований, див. приклад 11).

Порядок денний тренінгу дуже часто ототожнюють і навіть плутають із 
програмою навчального заходу, форма якої визначена п. 4.6. «Положення 
про підготовку та періодичне навчання суддів у Національній школі суд-
дів України»17. Слід зазначити, що на відміну від програми навчального 

17. Положення про підготовку та періодичне навчання суддів у Національній школі суддів України, затвердже-
не наказом НШСУ від 01.02.2016 року №11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nsj.gov.ua/training/
judges/newnormativni-dokumenti/



52 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ

заходу, яка формується для певної цільової аудиторії з метою фор-

мального ознайомлення зі змістом заходу, порядок денний тренін-

гу формується на основі визначених начальних цілей та очікуваних 

результатів тренінгу з урахуванням розподілу ролей та функцій як 

учасників/учасниць, так і тренерів. 

Дні тренінгу розділяються на 4 робочих періоди, кожен тривалістю 80 
хв., з трьома перервами: на обід (тривалістю приблизно 1 година) та дві 
перерви на відпочинок (по 15-20 хв.).

Хоча робочий день складається з 4-х робочих періодів, це не означає, 
що має бути 4 складові частини тренінгу (по одному на кожний робочий 
період). Іноді робочий період може легко вміщати два чи три структурні 
елементи модуля або навпаки, на один модуль може знадобитися декіль-
ка робочих періодів.

Для учасників та учасниць розробляється короткий порядок денний, 
в якому зазначаються: 

• навчальні цілі та очікувані результати тренінгу;
• часові межі робочих періодів із переліком тем, з яких складається 

модуль;
• види методів навчання та практичних завдань;
• прізвища тренерів, модераторів і фасилітаторів, які проводять 

тренінг.

Приклад 10.

Типовий порядок денний для учасників/учасниць із тренінгу 

«Застосування Конвенції про захист прав людини і основопо-

ложних свобод та практики Європейського суду з прав людини 

при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві»

Навчальні цілі та очікувані результати курсу

У результаті опанування цього курсу учасники та учасниці 

зможуть:

Знати: 
• мету Конвенції, основні принципи, які задекларовані, критерії 

підходів до статей Конвенції (сфера, яка охоплюється статтею 
Конвенції, права, які підлягають захисту тощо); 

• понятійний апарат (позитивні-негативні зобов’язання, втручан-
ня, цілі, основні поняття (пропорційність тощо);

• Конвенцією (законність, легітимна мета і необхідність в демо- 
кратичному суспільстві);
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День тижня, дата

09.30 – 10.00 Реєстрація учасників/учасниць.

10.00 – 10.30 Привітання, знайомство та очікування учасників/учасниць

10.30 – 10.40 Мета Конвенції, мета та принципи ЄСПЛ 
(міні-лекція).
Тренер:

10.40 – 10.55 Демонстрація фільму про Європейський суд з прав людини.

10.55 – 11.20 Виконання індивідуального завдання.
Тест щодо фільму з подальшим обговоренням.

11.20 – 11.40 Перерва.

• вимоги до судового рішення відповідно до практики ЄСПЛ.
Вміти: 
• на кожній стадії судового процесу визначити статтю Конвенції, 

якою охоплюється правовідносини (в матеріальному або проце-
суальному аспекті), визначити відносини учасників процесу між 
собою та з судом;

• аналізувати підстави втручання суб’єкта владних повноважень в 
права особи на відповідність Конвенції з позиції їх відповідності 
закону, необхідності в демократичному суспільстві та дотриман-
ня справедливого балансу;

• організовувати підготовку і розгляд справи з дотриманням прин-
ципів ст. 6 Конвенції, зокрема: 
- вибудувати та дотримуватися моделі поведінки, яка допоможе 

сприймати суд як безсторонній та незалежний;
- створити умови для сторін з метою забезпечення рівності у 

поданні доказів, ознайомлення з документами та доказами у 
справі;

• застосовувати Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права та 
тлумачити законодавство в дусі ЄСПЛ;

• застосовувати принципи Конвенції і практику ЄСПЛ; співвідноси-
ти національне законодавство з Конвенцією;

• системно аналізувати рішення ЄСПЛ; знайти правову позицію в 
рішенні ЄСПЛ (знайти те рішення, яке стосується справи або про-
блеми);

• знайти рішення ЄСПЛ на інформаційних ресурсах.
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11.40 – 12.10 Підстави втручання держави у права, гарантовані Конвенцією 
(міні-лекція з презентацією Powerpoint).

Тренер:

12.10 – 13.00 Практичне завдання 1 для роботи в малих групах:
• ознайомлення з фабулами справ (5 хв.);
• визначення позицій груп (15 хв.);
• доповіді груп (3 групи, по 5 хв.);
• коментарі груп;
• коментарі експертів та підбиття підсумків роботи групах.
Фасилітатори: 

13.00 – 14.00 Обід.

14.00 – 14.30 Право на справедливий суд. Основні принципи статті 6 Конвенції. 
Рівність сторін. Участь прокурора у процесі. Докази (міні-лекція з 
презентацією Powerpoint).
Тренер:

14.30 – 14.40 Виконання індивідуального завдання.

14.40 – 15.00 Обмін досвідом стосовно застосування Конвенції та практики ЄСПЛ 
(мозковий штурм). 
Позитивна та негативна практика використання рішень ЄСПЛ націо-
нальними судами.
Модератор:

15.00 – 15.20 Пошук рішень ЄСПЛ (HUDOC, HELP, Міністерство юстиції України, 
інші корисні сайти).
Демонстрація відеоролика та пошуку в режимі он-лайн.
Тренер:

15.20 – 15.40 Перерва.

15.40 – 16.30 Практичне завдання 2 (за статтею 6 Конвенції):
• ознайомлення з фабулою справи (5 хв.);
• обговорення в групах (15 хв.);
• доповіді груп (3 групи, по 5 хв.);
• коментарі груп;
• коментарі експертів та підведення підсумків роботи в групах.
Фасилітатори:

16.30 – 17.00 Підбиття підсумків та анкетування.

 
Для більш плідної командної роботи тренерів під час проведення 

тренінгу формується розширений та деталізований порядок денний, 
який включає в себе:

• навчальні цілі та очікувані результати тренінгу;
• часові межі робочих періодів із переліком тем, з яких складається 

модуль;
• навчальні цілі та очікувані результати кожної теми, з якої складається 

модуль;



55І. РОЗРОБЛЕННЯ ТРЕНІНГІВ

• види методів навчання та практичних завдань з покроковим описан-
ням кожного методу та виду завдання;

• мету кожного практичного завдання;
• прізвища тренерів, модераторів і фасилітаторів, які проводять 

тренінг з деталізованими функціями кожного із них та інструкціями;
• список роздаткових матеріалів, які використовуються у межах кож-

ного робочого періоду.

Приклад 11. 

Типовий порядок денний для тренерів із тренінгу «Застосування Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з 

прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві»

День тижня, дата

09.30 – 10.00 Реєстрація учасників/учасниць.

10.00 – 10.30 Привітання, знайомство та очікування учасників/учасниць.

Учасників/учасниць тренінгу просять представитися і озвучити 
свої очікування. Можна попросити зазначити, чи вперше вони беруть 
участь у тренінгу з ЄКПЛ, чи доводилося застосовувати Конвенцію або 
практику ЄСПЛ, чи були труднощі при цьому, а також те, як учасники 
оцінюють власну обізнаність з практикою ЄСПЛ («добре ознайомле-
ний/ознайомлена», «не доводилось застосовувати», «доводилось, але 
апеляція скасувала», «є кілька стандартних фраз» тощо).

У той час, як тренер модерує сесію щодо очікувань, фасилітатор 
записує очікування учасників на фліп-чарті. Якщо очікування повторю-
ються, можна ставити відповідні позначки (плюси, галочки).

Тренер підбиває підсумки. Зазначає, які очікування відповідають на-
вчальним цілям тренінгу, а які не охоплюються ним (в такому випадку 
він вказує, де можна отримати додаткову інформацію).

Наприкінці цієї вступної частини тренер озвучує навчальні цілі, здій-
снює короткий огляд програми тренінгу (зміст та розклад), озвучує 
принципи роботи (повага, толерантність, виключений звук телефону, 
не зловживати часом, не узагальнювати тощо), наголошує на фор-
маті (тренінг передбачає інтерактив і залученість) та робить огляд 
роздавальних матеріалів.

10.30 – 10.40 Мета Конвенції, мета та принципи ЄСПЛ (міні-лекція).

Тренер:

Наголосити на тому, що під час тренінгу не буде розкриватися 
зміст кожної статті Конвенції (постатейно). Учасники повинні були 
попередньо опрацювати 5 рішень ЄСПЛ. Завдання тренінгу – зрозуміти 
взаємозв’язки, принципи дії конвенційних стандартів на практиці, ово-
лодіти тими вміннями і навичками, що заявлені.

Міні-лекція є вступною до фільму. 
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10.40 – 10.55 Демонстрація фільму про Європейський суд з прав людини.

Фільм демонструється цілком. Якщо усі учасники вже бачили фільм, 
то можна одразу приступити до виконання індивідуального завдання, 
а час використати на обговорення фільму. Наприклад, можна обгово-
рити ті рішення, які в ньому звучали: як вони дістали розвитку і як за-
стосовуються.

10.55 – 11.20 Виконання індивідуального завдання.

Тест щодо фільму з подальшим обговоренням
Тест здійснюється за допомогою «клікерів» або за допомогою індивіду-

ального завдання (якщо стоятиме завдання оцінити кожного учасни-
ка, у такому разі роздається індивідуальне завдання кожному, що його 
учасники виконують і здають тренеру, а потім здійснюється голосу-
вання «клікерами» з коментарем тренера).

Коментар тренера залежатиме від голосування з кожного питання 
(якщо 100% відповіли правильно, немає сенсу коментувати), а також 
від часу. Якщо залишається багато часу, можна дати інформацію про 
статистичні дані (якщо ні, то можна зазначити, де вони вміщені18), 
провести паралелі (наприклад, стосовно співвідношення ст. 8 і ст. 10 
у справах Фон Ганновер (першій та другій; додатково див. презентацію 
щодо втручання) або застосування фрази зі справи Сьорінга в націо-
нальній судовій практиці). Якщо немає часу, то ці питання можна буде 
розкрити пізніше. Бажано, щоб учасники вчасно пішли на перерву і вчас-
но повернулися.

11.20 – 11.40 Перерва.

11.40 – 12.10 Підстави втручання держави у права, гарантовані Конвенцією 

(міні-лекція з презентацією Powerpoint).

Тренер:

Розкрити поняття трискладового тесту – законність, легітимна 
мета, необхідність; наголосити на принципі пропорційності) – через 
ст. 8 та ст. 10 та їх співвідношення.

Наприклад, ст. 8: нагадати зміст і структуру статті (ч. 1 – право, ч. 2  – 
випадки виправданості втручання) і показати різні аспекти: негатив-
ний обов’язок – не позбавляти і не втручатися, позитивний обов’язок – 
забезпечити залучення особи при прийнятті рішень, що її стосуються, 
з’ясовувати обставини, дотримуватися балансу, з’ясовувати, чи була 
«нагальна суспільна потреба», тощо.

Аналогічно – ст. 10.
Нагадати 2 справи Фон Ганновер (у презентації є реквізити).
Оскільки учасники попередньо опрацювали рішення ЄСПЛ у 5 спра-

вах, можна постійно ставити їм запитання, зокрема стосовно справ 
«Гримковська проти України» (ст. 8), «Олександр Волков проти України» 
(ст. 8), «Сірик проти України» (ст. 10): викладення загальних принципів, 
як ЄСПЛ їх застосовував до конкретних фактів? У чому полягало втру-
чання і в чому – порушення? Який з елементів трискладового тесту 
виявився порушеним?

Якщо група дуже сильна, обізнана, можна запропонувати поміркува-
ти: як би міг діяти національний суд з тим, щоб ЄСПЛ не мав підстави 
визнати порушення? 

Зорієнтувати, що це потрібно для виконання завдання для роботи в 
групах.

18. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науко-
во-методичний посібник – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 208 с.; Фулей Т.І. Застосування практики Європей-
ського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Науково-методичний посібник для суддів – 2-ге 
вид. випр., допов. – К., 2015. – 128 с.
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12.10 – 13.00 Практичне завдання 1 для роботи в малих групах:

•  ознайомлення з фабулами справ (5 хв.);

•  визначення позицій груп (15 хв.);

•  доповіді груп (3 групи, по 5 хв.);

•  коментарі груп;

•  коментарі тренерів та підбиття підсумків роботи в групах.

Фасилітатори:

Групам пропонуються 3 ситуативні завдання (фабули). Кожна група 
ознайомлюється з усіма трьома фабулами справ, однак презентува-
тиме результати лише стосовно однієї («своєї») справи, формує від-
повіді на запитання та визначає ОДНОГО доповідача від групи.

З групами працюють фасилітатори. Зокрема, вони повинні переко-
натися, що групи правильно зрозуміли завдання та не змінюють умов 
фабули справи. Для фасилітаторів щодо кожного завдання розроблені 
нотатки.

Слід попередньо визначити порядок презентацій. Щодо цього завдан-
ня він не має значення й може бути довільним (не обов’язково починати 
з першої фабули). Водночас дуже важливо, щоб усі групи завершили об-
говорення, й лише після цього слід починати презентації. Слід уникати 
ситуації, коли одна група почала презентацію, а інші ще продовжують 
обговорення. Модератор повинен наголосити, що групи презентують 
результати усім учасникам, а не лише тренеру.

Модератор повинен слідкувати за часом – усі групи повинні мати 
однакові можливості для презентації результатів.

Після першої презентації надається можливість висловитися пред-
ставникам інших груп – чи вони погоджуються, прокоментувати.

Після завершення усіх трьох презентацій тренери повинні  проко-
ментувати виступи. Слід обов’язково підбити підсумки роботи в гру-
пах.

Якщо до перерви на обід ще залишатиметься час, то при підбит-
ті підсумків можна дати трохи «теорії». Наприклад, показати різні 
аспекти застосування ст. 8 – на прикладах проти України (http://www.
minjust.gov.ua/19619 та http://www.minjust.gov.ua/34538):

•  ім’я (Булгаков, Гарнага), репутація (Пантелеєнко, Олександр Волков);
•  сімейні (Хант, Савіни, Курочкін, Хабровські);
•  екологічні (Дубецька, Дземюк);
•  кримінальний аспект (обшуки, побачення);
•  показати зв’язок ст. 8 і ст. 1 Першого протоколу до Конвенції та 

інколи ст. 6 Конвенції (житло – Новоселецький, Дубецька, Крівіцька 
та Крівіцький);

•  зв’язок ст. 8 і ст. 6 (Бендерський, Хант).

13.00 – 14.00 Обід.

Право на справедливий суд. Основні принципи ст. 6 Конвенції. 

Рівність сторін. Участь прокурора у процесі. Докази (міні-лекція з 

презентацією Powerpoint).

Тренери:

Оскільки учасники/учасниці попередньо опрацювали відповідні рішен-
ня ЄСПЛ, слід активно використовувати матеріали рішень у справах 
«Серявін та інші проти України» та «Олександр Волков проти України»: 
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викладення загальних принципів, як ЄСПЛ їх застосовував до конкрет-
них фактів? У чому полягало втручання і у чому – порушення? Які еле-
менти права на справедливий суд відображені у цих рішеннях?

Також необхідно вказати на зв’язки між ст. 6 та іншими статтями 
Конвенції (це також видно на прикладі справ Серявіна та Олександра 
Волкова).

14.30 – 14.40 Виконання індивідуального завдання.

Індивідуальне завдання виконується шляхом заповнення аналітич-
ної схеми (таблиці) щодо елементів змісту права на справедливий суд 
та рішень ЄСПЛ, у яких ці елементи відображені.

Мета завдання – актуалізувати знання, отримані під час міні-лек-
ції, а також дати можливість учасникам виявити власні знання (на-
приклад, навести ті елементи змісту ст. 6 Конвенції та/або рішення 
ЄСПЛ, що не згадувалися тренером).

Індивідуальне завдання може бути використане для самоперевірки 
або оцінювання за результатами тренінгу.

14.40 – 15.00 Обмін досвідом щодо застосування Конвенції та практики ЄСПЛ 

(«мозковий штурм»)

Практика використання рішень ЄСПЛ національними судами (моде-
рована дискусія).
Модератор:

Мета – надати можливість обмінятися думками, власним досвідом 
чи досвідом колег, обговорити проблемні питання. Залежно від рівня 
групи та навичок тренера може проводитися методом «мозкового 
штурму» або модерованої дискусії.

Потребує «домашніх заготовок» від тренера. Варто попередньо 
переглянути в ЄДРСР і знайти приклади застосування практики ЄСПЛ 
(доречні і недоречні).

15.00 – 15.20 Пошук рішень ЄСПЛ (HUDOC, HELP, Міністерство юстиції України, 

інші корисні веб-сайти).

Демонстрація відеоролика та пошуку в режимі онлайн.

Тренер:

Виконується «наживо» (за наявності Інтернету) або шляхом демон-
стрування відеоролику. Також є презентація PPT зі скріншотами (фото 
екрану) і можливістю робити примітки. Завдання тренера – пояснити 
алгоритм і можливості. Однак пошук рішень потребує практикуван-
ня. Тренер має заохотити суддів до самостійного пошуку рішень, дати 
кілька завдань (наприклад, з дистанційного курсу або щодо нових рі-
шень ЄСПЛ).

Як і в першій половині тренінгу, важливо слідкувати за часом – вчасно 
піти на перерву і вчасно повернутися з перерви.

15.20 – 15.40 Перерва.

15.40 – 16.30 Практичне завдання 2 (за ст. 6 Конвенції):
•  ознайомлення з фабулою справи (5 хв.);
•  обговорення в групах (15 хв.);
•  доповіді груп (3 групи, по 5 хв.);
• коментарі груп;
•  коментарі експертів та підбиття підсумків роботи в групах.
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Фасилітатори:

Групам пропонується одне ситуативне завдання, однак кожна група 
презентуватиме результати лише щодо кількох відповідей на запи-
тання та визначатиме ОДНОГО доповідача від групи (бажано особу, 
яка раніше не виступала).

Правила роботи в групах ті самі, що і для завдання 1. Однак, на від-
міну від попереднього завдання, коли групи мали три різні фабули, але 
порядок презентацій не мав значення, це завдання потребує логічного 
порядку, тому слід заздалегідь визначити порядок презентацій груп. 
При цьому слід враховувати, що група, яка презентувала завдання 1 
першою, не повинна знову починати першою. Тому тренеру слід визна-
чити, яка з груп презентуватиме відповіді на перший блок запитань, 
яка – на другий і яка – на завершальний, щоб зберегти логіку і уникнути 
ситуації, коли одна й та сама група постійно починає чи закінчує пре-
зентацію.

По завершенні виступів усіх груп важливо підбити підсумки роботи.

16.30 – 17.00 Підбиття підсумків та анкетування

Підбити підсумки тренінгу – визначити, наскільки було досягну-
то навчальних цілей та очікуваних результатів. Дати можливість 
учасникам та учасницям висловити свої враження: і щодо змістовно-
го наповнення, і щодо методики проведення тренінгу. Що виявилося 
найбільш корисним? Що можна буде використати в роботі? Що можна 
змінити (удосконалити)? Що було новим, а що – закріпленням вже відо-
мого?

Чи змінив тренінг ставлення до практики ЄСПЛ? До навчання суддів?
Як можна сформулювати «домашнє завдання» для учасників/учасни-

ць після завершення тренінгу? Чи допоміг тренінг з’ясувати ті сфери, у 
яких можна далі підвищувати свою кваліфікацію самостійно?

Якщо немає розробленої анкети, тренер може попросити учасників/
учасниць на аркушах з блокноту написати, про що вони дізналися, чого 
навчилися і у чому змінили своє ставлення (тобто висловитися сто-
совно усіх елементів навчального процесу (3D)).

На основі зазначеного вище та наведених прикладів, тренер при 
проведенні тренінгу повинен продумати послідовність видів навчальної 
діяльності (зміна тем і методів навчання), використовуючи практичну мо-
дель «руху по колу» (модель Д. Колба): 
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Цей цикл навчання охоплює чотири послідовні фази: 
1. актуалізація особистого досвіду; 
2. спостереження (аналіз) і обмірковування цього досвіду (рефлексія); 
3. осмислення отриманих нових знань, їхнє теоретичне узагальнення 

(виведення закономірностей, схем); 
4. експериментальна перевірка нових знань і самостійне застосуван-

ня їх на практиці. 
Для практичного втілення моделі Колба та успішного (результативно-

го) проведення тренінгу в дорослій аудиторії тренер повинен притриму-
ватися наступного алгоритму дій:

1. прив’язати власний практичний досвід учасників/учасниць (або до-
свід інших до теми. На цьому етапі виникає емоційна прив’язка, зацікав-
леність темою;

2. створити ситуацію, яка дозволить учасникам/учасницям обміня-
тися враженнями, завдяки чому вони зрозуміють, що одну й ту саму річ 
можна робити різними способами;

3. пропонувати для аналізу лише доречні та авторитетні концепції. Це 
дасть змогу перейти від конкретного до абстрактного та від подробиць 
та узагальнення. Саме так розвиваються інтелектуальні вміння (концеп-
туалізація);

4. продумати можливість попрактикуватися. Учасники/учасниці по-
требують можливості «освоїти» концепції в ситуаціях, які імітують «реаль-
не життя». Так поєднуються «знання» з «діями», це спосіб знову перейти 
від абстрактного до конкретного та практичного. Результатом цього ета-
пу є набуття безпосереднього нового досвіду, а далі – коло замикається;

5. нарешті, потрібно підсумувати ключові моменти.
На модель Колба накладаються розроблені змістовні матеріали, для 

яких вже підібрані методи їх викладання, щоб це була гарна картинка, яка 
має продемонструвати замкненість циклу навчання (див. приклад 12).

Приклад 12

Міні-лекція з презентацією Powerpoint «Підстави втручання 

держави у права, гарантовані Конвенцією» та практичне завдан-

ня для роботи в малих групах із тренінгу «Застосування 
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Міні-лекція з презентацією Powerpoint «Підстави втручання дер-
жави у права, гарантовані Конвенцією» та практичне завдання для 
роботи в малих групах із тренінгу «Застосування Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод та практики Європей-
ського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністра-
тивному судочинстві»

Під час проведення міні-лекції тренер розкриває поняття три-
складового тесту – законність, легітимна мета, необхідність; наголо-
шує на принципі пропорційності) – через ст. 8 та ст. 10 та їх співвід-
ношення.

Ст. 8: нагадує зміст і структуру статті (ч. 1 – право, ч. 2 – випад-
ки виправданості втручання) і показує різні аспекти: негативний 
обов’язок – не позбавляти і не втручатися, позитивний обов’язок – 
забезпечити залучення особи при прийнятті рішень, що її стосують-
ся, з’ясовувати обставини, дотримуватися балансу, з’ясовувати, чи 
була «нагальна суспільна потреба» тощо.

Аналогічно подається ст. 10.
Учасники/учасниці до проведення тренінгу повинні попередньо 

опрацювати рішення ЄСПЛ у 5 справах, що дає можливість тренеру 
постійно ставити їм запитання, зокрема, стосовно справ «Гримковсь-
ка проти України» (ст. 8), «Олександр Волков проти України» (ст. 8), 
«Сірик проти України» (ст. 10): викладення загальних принципів, як 
ЄСПЛ їх застосовував до конкретних фактів? У чому полягало втру-
чання і в чому – порушення? Який з елементів трискладового тесту 
виявився порушеним? Якщо група дуже сильна, обізнана, можна 
запропонувати поміркувати: як би міг діяти національний суд, щоб 
ЄСПЛ не мав підстави визнати порушення?

У свою чергу, учасники/учасниці обмінюються думками та вра-
женнями стосовно опрацьованих справ та (за наявності) власним 
досвідом застосування статей 8 і 10 Конвенції, що має призвести до 
зацікавленості темою тренінгу та її ґрунтовним опрацюванням всією 
аудиторією.

Для закріплення теоретичного матеріалу учасникам/учасницям 
пропонується практичне завдання для роботи в малих групах.

Групам пропонуються 3 ситуативні завдання (фабули). Кожна гру-
па ознайомлюється з усіма трьома фабулами справ, однак презен-
туватиме результати лише стосовно однієї («своєї») справи, формує 
відповіді на запитання та визначає одного доповідача від групи.

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні 

правосуддя в адміністративному судочинстві»
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Успішність моделі Колба ґрунтується на досвіді учасника/учасниці, що 
й робить навчання максимально ефективним.

Модель Колба враховує, що навчання дорослих людей має свої особ-
ливості:

1. самостійність дорослої людини, яка має певний досвід корисний не 
тільки для неї під час навчання, а й для інших, що будуть навчатися 
разом з нею;

2. найчастіше у дорослої людини є сильна мотивація до навчання, що   
 обумовлена бажанням вирішити певні питання, проблеми.    

Тобто для формування порядку денного необхідно розуміти цикл 
навчання дорослих, а також усвідомлювати, на якому етапі цього циклу 
використовуються ті чи інші змістовні матеріали і яким чином. Окрім 
того, необхідно розуміти розклад і знати як вписати у нього матеріали, 
відповідно до циклу.

1.5. ОФОРМЛЕННЯ РОЗДАВАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ/УЧАСНИЦЬ 

ТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ
Матеріали мають бути ретельно й чітко структуровані і відформато-

вані, та відповідати таким вимогам:
• починатися з титульної сторінки (з логотипами, назвою, датою і міс-

цем проведення);
• наступне за титульною сторінкою – зміст з розділами і нумерацією 

сторінок ;

Після першої презентації надається можливість висловитися 
представникам інших груп – чи вони погоджуються та прокоментува-
ти. Таким чином, кожен учасник/учасниця набувають нового досвіду, 
актуалізують теоретичні знання.

По завершенню усіх трьох презентацій тренери повинні проко-
ментувати виступи,  обов’язково підбити підсумки роботи в групах 
та прокоментувати роботу в групах, акцентувати увагу на ключових 
моментах обговорення.

Таким чином, можна у межах проведення тренінгу продемонстру-
вати повний замкнений цикл навчання для дорослих (суддів) від-
повідно до моделі Колба. 

19. Как обучать. Практическое пособие для обучения и работы. – Марк Сегал. Март, 2014. – С. 42.
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• матеріали поділені на розділи за кількістю модулів чи тем;
• необхідні розділювачі, кольорове чи цифрове кодування, щоб було 

легко знаходити розділи і теми;
• всі сторінки пронумеровані;
• дизайн і верстка повинні бути зручні для користувача (широкі поля, 

пробіли, розриви сторінок і т.п.);
• шрифти мають бути різноманітними і мати візуальний вплив, щоб 

полегшити читання і розуміння. Жирний шрифт, підкреслювання, ТЕКСТ 
ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, курсивом – усе це способи акцентування, що за-
безпечують структуру і вказують учасниками на пріоритетну інформацію;

• можливе використання кольорового паперу та кольорового тексту 
(наприклад, двоколірний друк);

• необхідно залишати простір для поміток (особливо для презентації у 
форматі Powerpoint).

Обсяг матеріалів має бути настільки об’ємним, наскільки це необхід-
но, але його не слід «роздувати»! 

І-А. УЗГОДЖЕННЯ ТРЕНІНГІВ (ДОДАТКОВА СТАДІЯ 
ДЛЯ КООРДИНАТОРІВ)

Змістовне узгодження 
Відповідно до Порядку проходження спеціальної підготовки кан-

дидатів на посаду судді для координації підготовки за кожним блоком 
визначається координатор, одним із завдань якого є забезпечення під-
готовки методичних матеріалів для кожного модуля відповідного блоку. 

Для викладання одного модулю блоку може створюватися група із 
5-6 тренерів, але найчастіше кількість тренерського складу залежить 
від кількості малих груп учасників/учасниць тренінгу. Оптимальний 
розмір малої групи – це 5-8 осіб. Серед них призначається керівник гру-
пи (визначений координатором), якому інші учасники групи надсилають 
підготоваені матеріали. Керівник групи на підставі отриманих матеріалів 
готує єдині конспект і завдання для тренерів і учасників/учасниць, які 
надсилає для узгодження членам групи. Остаточні матеріали керівник 
надсилає координатору, відповідальному за певний блок підготовки, для 
затвердження. Координатор може запропонувати учасникам групи доо-
працювати підготовлені матеріали.

Координатору важливо побачити загальну цілісну картину всього 
блоку, його місце в курсі спеціальної підготовки кандидатів на посаду 
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судді, вміти поєднувати з іншими блоками та бачити взаємозв’язок різ-
них модулів в одному блоці з метою нарощування навчальної перспек-
тиви, уникнення дублювань і досягнення навчальних цілей та завдань 
спеціальної підготовки. 

До початку розробки навчально-методичних матеріалів трене-

рами координатор:

• аналізує очікувані знання та вміння, ставлення при вивченні попе-
редніх блоків;

• формулює очікувані результати: основні цілі, вміння, навички, став-
лення щодо визначеного блоку, базуючись на цілях, вміннях, навич-
ках, ставленні, визначених Порядком про проходження спеціальної 
підготовки кандидатів на посаду судді, які сприятимуть досягненню 
загальної мети – якісній підготовці кандидатів на посаду судді.

Для цього координатор проводить системний огляд тематики модулів 
блоку і визначає:

• фундаментальні знання та навички блоку;
• системну розбудову знань, навичок і здібностей (ставлень);
• поєднання та посилення модулів (що треба врахувати стосовно 

зв’язку модулю/блоку з іншими модулями/блоками?).
Підготовані навчально-методичні матеріали певного модуля аналізу-

ються координатором з врахуванням:
• відповідності цілям та завданням блоку;
• взаємозв’язку модулів, уникнення дублювань, нарощування на-

вчальної перспективи (чи враховані попередні знання?);
• забезпечення належних теоретичних знань, рівня професійної прак-

тичної підготовки задля успішного здійснення функціональних 
обов’язків судді, виконання контрольних заходів в НШСУ та під час 
кваліфікаційного іспиту;

• структурованості матеріалу з точки зору використаних форм і ме-
тодів, інструментів, дотримання часових рамок;

• чіткість плану дій, достатність матеріалу і його актуальність;
• відповідність запланованої мети та очікуваних результатів (чітко 

формулювати і досягати);
• узгодженість термінології;
• розгляду кожного ситуативного завдання (модельної справи) з точки 

зору узгодженості його трьох основних складових:
-  матеріального права;
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-  процесуального права;
-  написання судових рішень або їхніх частин.

Особливу увагу слід приділити змістовному узгодженню тренінгів!

Оскільки кожний тренінг передбачає його проведення і як окремого 
модуля програми, і як частини блока програми, то змістовна складова 
кожного тренінгу та роздаткові матеріали до неї мають бути узгоджені 
координатором із тренерами кожного із модулів для того, щоб запобіг-
ти використання однакових навчальних матеріалів для вивчення та за-
своєння учасниками/учасницями навчальних матеріалів різних модулів 
та блоків Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 
(наприклад, відеоролик «Політик і актриса», який використовується як 
під час проведення тренінгів з «Суддівської етики» та «Управління залою 
судових засідань»).
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ІІ. ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ

Проведення тренінгів охоплює:
(1) підготовчі організаційні заходи (за контрольним списком для ло 

гістів і відповідно до інструкцій тренерів – тренери мають написа-
ти інструкції);

(2) проведення наради тренерів перед проведенням тренінгу;
(3) власне проведення тренінгів (зокрема, у паралельних групах);
(4) проведення наради тренерів за результатами тренінгів.

2.1. ПІДГОТОВЧІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Тренери повинні відігравати провідну роль в створенні позитивного 

навчального середовища. Якщо щось піде не так, саме тренер буде ви-
глядати погано перед учасниками та учасницями, незалежно від того, хто 
несе відповідальність. Завчасне планування має вирішальне значення. 
Логістика заслуговує особливої уваги – слід переконатися, що усе необ-
хідне є в наявності і перебуває в робочому стані. 

Слід створити комфортне навчальне середовище. Дітям може бути 
зручно в тісноті, проте дорослим необхідний простір для роботи, особ-
ливо коли доводиться сидіти протягом тривалого часу. Тому розташуван-
ня столів, візуальних засобів (екрана, проектора, комп’ютера, фліп-чартів 
тощо) має бути продуманим – зручним і функціональним.

У невеликих приміщеннях основним питанням буде форма розташу-
вання столів і стільців. Планування сильно впливає на навчальне середо-
вище, тому тренери повинні бути дуже уважними до таких питань. 

Роздавальні матеріали повинні бути доставлені і розміщені на столах 
учасників та учасниць. Слід перевірити якість матеріалів заздалегідь (чи є 
усі сторінки, якість друку).

Слід перевірити, чи усі презентації, відеоролики завантажені. Слід 
мати резервну копію (на флешці чи іншому електронному носії, або у 
«хмарці», на електронній пошті).

Якщо використовуються відеоматеріали, то слід заздалегідь подбати 
про колонки, відрегулювати звук. Якщо проектор має пульт, спробувати 
ним користуватися. Перевірити, чи усе від’єднується (чи підходять роз’є-
ми, чи достатня довжина шнурів тощо). Перевіряти все слід самостійно. 
Вважати, що усе в порядку, означає напрошуватися на неприємності.

Перевірка має відбуватися (за контрольним списком для логістів і від-
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повідно до інструкцій тренерів – тренери мають написати інструкції).
Для успіху тренера найважливіше значення має контроль над ситуа-

цією. Тренер повинен встановити правильне співвідношення між пред-
ставленням нового матеріалу та його обговоренням, а також обговорен-
ням досвіду учасників/учасниць, що має відношення до даного питання, і 
при цьому не забувати про годинникову стрілку20.

Функції тренерів21

При підготовці та проведенні тренінгу тренеру доводиться виконува-
ти широкий діапазон обов’язків і вирішувати велику кількість питань, які, 
зокрема, залежать і від якісної складової аудиторії.

Серед основних функцій тренерів слід виділити такі:
 Таблиця 3.

Спеціаліст Володіння предметними знаннями та практичними навичка-
ми в певних галузях. Надає та пояснює інформацію.

Фасилітатор Управляє роботою малих груп в тренінговому процесі, спря-
мовує дискусію та сприяє активності групи при вирішенні 
практичних завдань тренінгу.

Модератор Координує роботу усієї аудиторії, відповідальний за обгово-
рення та його зміст, акцентує увагу учасників/учасниць на 
поставленому завданні та поставлених запитаннях, слідкує 
за часом для того, щоб група могла обговорити усі питання 
протягом відведеного часу.

Спеціаліст 

з розвитку

Допомагає учасникам/учасницям в оцінці їх власних 
професійних та особистісних якостей, вмінь та навичок у 
співвідношенні з цілями та цінностями, що є складовими 
вимог у майбутній діяльності професійного судді. 

Наставник 

(провідник змін)

Демонструє зв’язок результатів тренінгу з реальним життям, 
практичним застосуванням набутого учасником/учасницею 
досвіду.

Координатор 

(спеціаліст 

з логістики)

Займається підготовкою й організаційним забезпеченням 
навчального процесу, в тому числі: приміщенням для 
проведення тренінгу, обладнанням, наявністю роздаткових 
матеріалів, відеоматеріалів тощо. 

Аналітик Вивчає потреби у навчанні, визначає цілі тренінгу, оцінює 
результати окремого тренінгу. 
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Методист У межах складеної програми тренінгу займається підготов-
кою роздаткових матеріалів, включаючи відео файли.

Організатор Формулює навчальні цілі, складає план і програму тренінгу, 
підбирає матеріали, визначає види і методи навчання. 

Слід зазначити, що роль тренера в сучасній системі освіті, заснованій 
на застосуванні методів інтерактивного навчання кардинально відріз-
няється від традиційного розуміння. Основною тренерською навичкою в 
тренінговій системі навчання є вміння миттєво переключатися між роля-
ми та вміло обирати й комбінувати інтерактивні методи.   

2.2. ПРОВЕДЕННЯ НАРАДИ ТРЕНЕРІВ 
ПЕРЕД ТРЕНІНГОМ

Тренери часто працюють в команді. На жаль, деякі команди створю-
ються під конкретний навчальний захід. Це особливо стосується навчан-
ня, що проводиться в рамках проектів міжнародної технічної допомоги. 
Тренери можуть бути частиною великих груп і часто змінювати партнерів. 
А тренери, які працюють в різних місцях, повинні об’єднуватися разом з 
місцевими тренерами на найрізноманітніших умовах. Іноді тренери на-
віть не мають можливості зустрітися один з одним перед тренінгом, ціл-
ковито опираючись на електронне листування при підготовці тренінгу.

Тому тренери повинні бути дружніми та гнучкими за своєю природою, 
здатними працювати і спілкуватися з різними людьми.

Тренери (спів-тренери) мають: 
• спілкуватися один з одним;
• обмінюватися інформацією;
• ретельно планувати результати навчання, методологію, використан-

ня матеріалів, домовитися про те, хто, що і коли робитиме і як буде 
розподілятися час;

• зустрітися перед початком тренінгу (навіть якщо це пізно ввечері чи 
зранку перед тренінгом);

• підтримувати один одного і допомагати при проведенні тренінгу (за-
писувати коментарі на фліп-чарті, коментувати, допомогти готува-
тися під час перерви тощо);

• демонструвати єдність перед учасниками та учасницями (відвертість 
добра, коли вона конфіденційна).
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2.2.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ
Підготовка до роботи в малих групах охоплює:
• ретельно планувати роботу в малих групах. Замість того, щоб малі 

групи копіювали одна одну, слід подумати над можливістю дати їм 
завдання, які доповнять одне одного, щоб встигнути зробити більше;

• ретельно структурувати малі групи. Визначити кількість груп і членів 
в кожній групі залежно від завдання. Наявність більшої кількості ма-
лих груп з меншою кількістю членів в кожній групі полегшує прий-
няття рішення і прискорює роботу, але збільшує звітування на пле-
нарній сесії. Групи менших розмірів, як правило, більш динамічні, і 
краще підходять для інтенсивного навчання. Якщо завдання відріз-
няються, то треба виділити по одній групі на кожне завдання;

• слід вирішити, як формувати малі групи. Кожна мала група має бути 
якомога більше репрезентативною (в розрізі учасників/учасниць). 
Якщо планується декілька вправ, то учасники/учасниці мають про-
тягом проведення тренінгу залишатися у тій самій групі;

• слід наперед продумати організаційні оголошення.  
Під час наради тренери повинні викласти цілі та давати чіткі інструкції 

і настанови фасилітаторам. Слід потурбуватися про те, щоб фасилітатори 
розуміли свої завдання та знали свою роботу.

2.3. ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ 
(ЗОКРЕМА, У ПАРАЛЕЛЬНИХ ГРУПАХ)

Тренінги слід проводити «вчасно та за планом», використовуючи усі 
передбачені програмою інтерактивні методи.

Тренінги можна вважати інтерактивними, якщо:
• тренери та учасники/учасниці беруть участь в обговореннях і діалозі;
• тренери задають питання і учасники/учасниці на них відповідають;
• учасники/учасниці задають питання тренерам і отримують відповіді 

на них;
• учасники/учасниці беруть участь в обговореннях і діалозі один з одним;
• учасники/учасниці задають один одному питання і отримують від-

повіді;
• учасники/учасниці діляться власним досвідом і реальними ситуаціями;
• учасники/учасниці роблять презентації;
• учасники/учасниці беруть участь в інтерактивних методиках.
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Недоліки інтерактивної методики

Незважаючи на переваги, інтерактивна методологія – не панацея. 
Вона підходить не для всіх цільових груп або не для усіх обставин. Іноді 
інтерактивні методики відволікають від роботи чи ускладнюють тренінг. 
Вони можуть навіть несподівано призвести до неприємних наслідків і ви-
явитися непродуктивними. Залученість учасників/учасниць змінюється, 
і це перебуває поза контролем тренера. Неможливо знати наперед, як 
аудиторія (чи окремий учасник/учасниця) відреагує, а один-єдиний учас-
ник або учасниця може змінити хід роботи і цілком змінити ставлення. 
Кожна інтерактивна вправа – унікальна.

З цієї причини тренерам слід починати з пілотної вправи, простої і ко-
роткої, і подивитися, як вона працює. Краще не перевіряти глибину, захо-
дячи у воду обома ногами.

Якщо тренери не в стані ретельно контролювати ситуацію в аудиторії, 
може трапитися таке22:

• деякі учасники/учасниці можуть надто багато говорити і домінувати, 
при цьому інші мовчать;

• деякі учасники/учасниці можуть відступати від запропонованої теми 
і переслідувати свої власні інтереси і свій порядок денний, тим са-
мим знижуючи значення цієї діяльності для інших;

• робота може стати надзвичайно суб’єктивною, тобто надмірно зосе-
редитися на думках і сприйнятті за рахунок фактів і результатів;

• можуть виникнути спори, особливо, якщо відсутні традиції при-
мирення в груповому середовищі, а учасники або учасниці мають 
тверді наміри;

• стає складно дотримуватися часових рамок;
• авторитет тренера може бути підірваний.
Таким чином, з усіх методик, доступних тренерам, інтерактивні мето-

ди дають найбільший виграш для професійного формування. Проте досі 
переважають лекції та презентації, оскільки вважається, що до них легше 
готуватися, вони розглядаються як відносно безпечні і навряд чи призве-
дуть до чогось гіршого, ніж нудьга, або тому що деякі тренери люблять 
перебувати у центрі уваги.

Інтерактивні методики, насправді, більш складні у здійсненні, більш 
непередбачувані, і ними неможливо повністю керувати. Вони також по-
требують додаткової підготовки і особливих навиків комунікабельності 
з боку тренерів. Але завдяки їхнім численним перевагам, наполегливо 
рекомендується їх використовувати в правильно обраних обставинах23. 

 22. Как обучать. Практическое пособие для обучения и работы. – Марк Сегал. Март, 2014. – С. 107.
23.  Как обучать. Практическое пособие для обучения и работы. – Марк Сегал. Март, 2014. – С. 109.
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2.3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ
Для того, що тренінг був успішним, слід: 
• починати і закінчувати тренінг т. зв. «структурними вправами», а та-

кож  за потреби повертатись до них протягом усього заходу;
• планувати виступ (міні-лекцію) таким чином, щоб учасники/учасниці 

залишались пасивними слухачами не більше 20 хвилин – зі сплином 
цього часу сприйняття інформації суттєво знижується;

• робити паузи, щоб полегшити сприйняття матеріалу;
•  за потреби вдаватись до вправ-«рухавок»;
• ставити групі запитання і заохочуйте відповіді учасників/учасниць. 
• заохочувати дискусії, обмін думками учасників та учасниць; обов’яз-

ково робити висновки; 
• використовувати конкретні приклади, реальні факти при подачі ма-

теріалу;
• частіше використовувати роботу в малих групах та презентації ро-

боти малих груп; слідкувати, щоб після презентації відбулось обго-
ворення; 

• не відволікатись самому/самій та не дозволяти відхилятись від теми 
іншим;

• якщо учасник/учасниця зробив/зробила щось правильно, похвалити – 
ввічливо, стримано, щиро;

• якщо учасник/учасниця помиляється, не виказувати мовою тіла не-
гативної реакції (не хмуритися, супитися), а спрямувати розмову в 
інше русло або задати уточнюючі запитання, щоб виправився/ви-
правилась; 

• якщо ніхто не хоче відповідати на питання, варто тримати паузу, на-
скільки це можливо, або зробити вигляд, що запитання риторичне і 
відповісти самому/самій; 

• якщо учасники/учасниці постійно мовчать, поставити просте запи-
тання, де немає неправильної відповіді (на зразок «що ви думаєте з 
цього приводу?»);

• якщо хтось не виконав домашнє завдання, заохотити тих, хто вико-
нав;

• коли виникає неоднозначне, гостре дискусійне питання –переадре-
сувати запитання групі; 

• частіше робити висновки, підсумовувати головне;
• не забувати проводити анкетування учасників/учасниць та врахову-

вати їхні зауваження при підготовці до наступного тренінгу.
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2.3.2. РОБОТА З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ТРЕНІНГУ
Важливо використовувати матеріали під час тренінгу. При цьому є 

низка методів:
• на відкритті – дати загальний огляд матеріалів;
• регулярно показувати і посилатися на матеріали;
• ознайомлювати учасників та учасниць з матеріалами при обговорен-

ні певної теми;
• читати короткі цитати з матеріалів;
• просити учасників/учасниць коментувати якісь розділи матеріалів;
• просити учасників/учасниць робити помітки в матеріалах;
• включати вправи в матеріали і виконувати їх;
• рекламувати матеріали і пояснювати переваги роботи з ними.

Матеріали необхідно постійно оновлювати. Вони повинні відобража-
ти зміни і по темі, і після кожного тренінгу їх слід коригувати і враховува-
ти зауваження. 

2.3.3. ЕФЕКТИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Презентація є важливим компонентом будь-якого тренінгу. Це відмін-

ний спосіб повідомити і передати інформацію (коли вона добре пред-
ставлена). Тому тренери мають знати, як робити ефективні презентації.

Презентації найбільш ефективні, якщо 
a.  вони справляють сильний вплив;
b.  є короткими; 
c.  чергуються з іншими видами активності.

Презентації можна використовувати для того, щоб людину схилити до 
чогось чи переконати. Але для цього потрібні спеціальні навички і ме-
тодики. Згідно з Ціцероном, необхідно зацікавити розум, зачепити серце 
і змусити людей хвилюватися. Це значить запалити бажання, а потім 
вказати шлях.

Тренер має бути впевненим, авторитетним, надійним, сповнений ен-
тузіазму, динамічним, чесним, приязним.

Завжди ефективніше показати, ніж розказати.
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Презентації мають бути добре структурованими, короткими і по суті.
Паузи дуже важливі. Вони фокусують увагу, створюють інтерес, дають 

учасникам та учасницям час подумати, визначити межі для нового пред-
мету.

Презентація повинна бути ширшою, аніж запропонована тематика. 
Хороші тренери використовують будь-яку можливість говорити напря-
му з учасниками/учасницями. Вони не читають людям, які самі вміють 

читати.

Важливо підготувати конспект, потренуватися, вивчити напам’ять по-
чаток, правильно розпланувати час, уявити собі, як це виглядає з точки 
зору учасників/учасниць. Необхідно бути впевненим у собі. Учасники/
учасниці хочуть бачити, що тренери врівноважені, спокійні і впевнені в 
собі. Це частина роботи тренерів. Впевненість у собі демонструється кон-
тролем над місцем знаходження, позою, рухами, інтонацією і стилем ве-
дення тренінгу. Важливо знати свої звички і чого варто уникати (метушні, 
стискання рук, гра з предметами тощо). Говорити слід короткими фраза-
ми, ретельно добирати слова. Тримати темп – достатньо швидко, щоб під-
тримувати інтерес і достатньо повільно, щоб учасники та учасниці слідку-
вали за ходом презентації. Робити паузи – тренери, які вміють управляти 
паузами, встановлюють контроль і демонструють впевненість. Зберігати 
зоровий контакт24. Вимовляти слова чітко і розбірливо, змінювати висоту 
тону, щоб посилити сказане. Контролювати свої рухи.

2.3.4. ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
Найбільш ефективним є навчання, коли візуальне і слухове сприйнят-

тя доповнюють один одного. Аудіовідеозаписи структурують презентації 
і допомагають тренерам не відволікатися від теми. Вони роблять презен-
тації більш цікавими, додають різноманітності, посилюють концентрацію 
і акцентують увагу. Відеозаписи особливо корисні для демонстрації кон-
кретної навички на практиці. Вони загалом мають позитивний вплив, за-
свідчують те, що тренер витратив час на підготовку.

Аудіовізуальні засоби мають бути доречними та функціональними. 
Необхідно чітко розраховувати час.

2.3.5. ВИКОРИСТАННЯ ФЛІП-ЧАРТІВ
Це найбільш надійний і поширений засіб. Недорогий, не залежить від 

наявності електрики чи іншої техніки. Можна підготувати наперед, на-

 24. Как обучать. Практическое пособие для обучения и работы. – Марк Сегал. Март, 2014. – С. 75.
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кресливши таблиці, схеми. Його використовують для запису ідей, нарису 
плану, реєстрації пропозицій, посилення презентацій, представлення ре-
зультатів роботи в малих групах, голосування, пріоритизації.

Він має бути надійно зібраний, підготований (мати запас паперу і мар-
керів). 

Правила використання – не надто багато матеріалу на одній сторін-
ці, писати великими буквами, використовувати різні кольори для кла-
сифікації, закривати ковпачок маркера після завершення (щоб учасники/
учасниці не думали, чи він засохне, і не відволікались на це), перегортати 
сторінку, коли вона вже не потрібна.

Говорити треба з учасниками та учасницями, а не з фліп-чартом. 

2.3.6. РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ
Щоб зробити ефективнішою роботу малих груп, варто:
• давати чіткі інструкції для завдань в малих групах. Це вимагає точ-

ності і уважності; 
- обґрунтувати мету, необхідність і практичну корисність виконання 

вправи. це підвищує мотивацію учасників та учасниць;
- пояснити завдання, описати його – що  і після чого слід виконувати;
- зазначити час на виконання вправи;
- детально викласти контекст: яким чином зробити вправу. До-

свід показує, що багато учасників та учасниць розуміють вправу 
«по-своєму», тобто не зовсім так (або зовсім не так), як це задума-
но тренером. Тому слід намагатись запобігти таким ситуаціям;

- пояснити, як група повинна презентувати свою роботу;
• комплектувати групи з однакової кількості людей (бажано до 8 осіб);
• давати достатньо часу (але не надто багато) для виконання вправи:  

краще дати менше часу, а за потреби його додати. Не слід давати 
час «з запасом», оскільки раціональне використання часу є однією з 
передумов ефективності навчального заходу; 

• непомітно контролювати малі групи. Тренеру варто слідкувати, 
чи правильно зрозуміли завдання, чи вони не заплутались і чи не 
відволікаються на побічні теми;

• слідкувати за часом, не відхилятись від розкладу. Періодично нагаду-
вати малим групам, скільки в них залишилося часу;

• провести обговорення після презентацій роботи груп;
• використовувати навички фасилітації для управління обговоренням 
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і презентаціями групової роботи (запитувати перефразовувати, під-
бадьорювати, спрямовувати дискусію).

Слід підходити до кожної малої групи, щоб продемонструвати інтерес 
та особисто познайомитися з учасниками та учасницями, спостерігати і 
слухати, але не робити поміток і не втручатися в обговорення. Втручати-
ся можна лише у випадку, коли учасники/учасниці відхилилися від теми і 
обговорення по суті. Тренери посилають негативний сигнал учасникам/
учасницям, коли сидять чи спілкуються з помічниками у той час, коли 
учасники та учасниці працюють. 

Слід дати малим групам однакову можливість відзвітувати. Треба змі-
нювати порядок презентацій, щоб починали різні групи. Якщо час піджи-
має, треба обмежити час на презентації для кожної групи – наприклад, до 
3-х ключових позицій.

Продукт роботи має бути високо оцінений, навіть якщо результати не 
співпадають з очікуваннями тренера25.

Слід провести повний «розбір польотів» і пов’язати діяльність групи з 
попередніми і майбутніми результатами навчання. Коментарі можна за-
писати на фліп-чарті.

2.4. ПРОВЕДЕННЯ НАРАДИ ТРЕНЕРІВ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРЕНІНГІВ

За результатами кожного тренінгу має проводитись нарада тренерів, 
в ході якої мають бути обговорені наступні питання:

1. Чи було досягнуто поставлених на початку тренінгу цілей?
2. Чи було дотримано часового регламенту порядку денного?
3. Чи повністю зрозумілими були завдання для малих груп?
4. Чи потребують роздаткові матеріалі змін? Якщо так, то яких саме?
5. Чи були узгодженими дії фасилітаторів?
6. Що потрібно покращувати для проведення наступного тренінгу?

 25. Как обучать. Практическое пособие для обучения и работы. – Марк Сегал. Март, 2014. – С. 97.
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2.5. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В РОБОТІ ТРЕНЕРА. 
ЗАГАЛЬНІ ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ПСИХОЛОГА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ 
Тренінг справедливо вважається найефективнішою технологією ово-

лодіння конкретними знаннями, навичками та вміннями, але навіть най-
кращий за змістом тренінг може виявитися неефективним на практиці 
через помилки тренера в процесі його проведення.

Тренер повинен володіти не лише теоретичними знаннями, мати за-
гальну широку освіченість, високий рівень емоційного і соціального ін-
телекту, але й мати власний досвід і практичні навички в галузі застосу-
вання знань, яким він навчає. Більшість механізмів тренінгу базуються на 
знаннях в галузі психології особистості та розвитку, загальної та соціаль-
ної психології (теорії групової роботи), психодіагностики, психокорекції, 
однак  саме нерозуміння основ психології часто призводить до непоміт-
них, але дуже значимих помилок, з огляду на їх вплив на ефективність 
навчання в форматі тренінгу. 

Нижче розглянуто, на які психологічні аспекти тренеру варто зверну-
ти увагу під час своєї роботи.

Перш за все слід розуміти, що сам тренер, його особистісні характе-
ристики, знання, навички, уміння є, певною мірою, засобом розвитку як 
окремої особистості, так і групи в цілому. З огляду на це, важливим є пи-
тання самоусвідомлення себе в ролі тренера та власної відповідальності, 
яка накладається цією роллю. Роль тренера відображає його станови-
ще в структурі групи і завжди знаходиться у тісній взаємодії з груповими 
процесами, з певними очікуваннями у членів групи, саме тому, тренеру 
знадобиться рольова гнучкість –  здатність приймати різні ролі з ураху-
ванням поточної ситуації.

БУТИ  «ДИРИГЕНТОМ»

Якщо спостерігати за рухами диригента, можна зрозуміти, що він від-
чуває музику, кожного музиканта, кожен інструмент, в потрібні моменти 
його змінюються його рухи,  його емоційна експресія. Музиканти знають 
лише окремі партії, диригент – той, хто знає, як і коли вони мають звучати, 
щоб утворити музичну феєрію. Саме від його знання кожного окремого 
компоненту, вміння відчути як виконання, так і звучання, від його кон-
такту і впливу на оркестр залежить гармонійність та цілісність звучання 
музики. Майстерність тренера в ролі «диригента» полягає у регулюван-
ні можливих варіантів групової поведінки, в підтримці конструктивних 
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намірів учасників/учасниць щодо навчання, захисті учасників/учасниць 
від впливу небажаних для даної групи форм поведінки й вирівнюван-
ні внесків учасників та учасниць у групову взаємодію. Тренер регулює 
рівень активності між усіма учасниками та учасницями, розподіляючи її 
більш рівномірно, ніж іноді цього можуть бажати вони самі.

Позиція тренера і методи роботи з групою в цілому  не можуть бути 
одноманітними впродовж усього тренінгу. Тренер, орієнтуючись на 
ґрунтовні знання, практичний досвід, внутрішні відчуття та інтуїцію, має 
визначати оптимально ефективний стиль управління груповим проце-
сом упродовж тренінгу (авторитарний, ліберальний, дипломатичний, де-
мократичний). Вважається, що демократичний стиль управління є більш 
продуктивним, ніж авторитарний чи ліберальний. Разом з тим, це зале-
жить не лише від особистісних особливостей тренера, мети тренінгу, за-
гального напряму, якого дотримується тренер, а й від потреб учасників та 
учасниць, рівня розвитку групи, групової ситуації тощо. Так, наприклад, 
дипломатичний стиль доцільно використовувати в напружених емоцій-
них і конфліктних ситуаціях.

Тренер може спробувати щоразу, коли заходить до аудиторії, де має-
те проводити тренінг, уявляти себе у ролі «диригента», а учасників/
учасниць тренінгу – у ролі «музичного оркестру», в якому звучання кожно-
го інструменту є унікальним та незамінним для ефективності тренінгу. 
Тренер навіть можете поділитися цією асоціацією з учасниками/учасни-
цями та запитати, що вони думають про таке порівняння. Можливо 
учасники/учасниці зможуть запропонувати власні асоціації щодо взає-
модії. В будь-якому випадку, це є хорошим початком тренінгу. 

БУТИ «ЕКСПЕРТОМ»

Група буде не лише слухати, але й ставити запитання, і тренер має бути 
до цього готовим. Вони можуть вимагати додаткової інформації, тлума-
чень та пояснень, або, навіть, дехто захоче  перевірити, наскільки добре 
тренер знає тему, викладає. Учасники/учасниці, як правило, хочуть одер-
жати швидку та переконливу відповідь на найбільш складні запитання, 
що примушує тренера аналізувати і давати експертну думку в режимі ре-
ального часу. Авторитет тренера як експерта важливий, оскільки впливає 
на зацікавленість інших у навчанні. Тренер повинен постійно перебувати 
у безперервному процесі самовдосконалення власних знань, вмінь, 
особистісно-професійних якостей, які йому необхідні для тренерської 
роботи. Для початку слід провести саморефлексію – це метод, що поєд-
нує в собі самоаналіз та співвідношення відповідності наявних якостей та 
вмінь тим, які вимагає практична діяльність тренера (наскільки ефектив-
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но вміє керувати часом чи впливати на інших, наскільки легко встанов-
лює контакт, вміє активно слухати, спостерігати, гасити конфлікти тощо). 

Однак слід пам’ятати, що бути експертом – не означає захоплювати-
ся роллю «експерта», надміру демонструючи власні знання, оскільки це 
може призвести до гальмування процесу навчання як у окремих учас-
ників/учасниць, так і вцілому в групи.

У процесі тренінгу кожен учасник/учасниця не просто отримує від 
тренера знання, він/вона ще й навчається через взаємодію з іншими, а 
тренер – це та людина, яка має скеровувати такий процес взаємодії. Група 
також зорієнтована на тренера як на «технічного експерта», який знає, 
що саме відбувається або буде відбуватися. Під час проведення тренін-
гу тренер повинен взаємодіяти з групою таким чином, щоб учасникам/
учасницям був зрозумілий і цікавий не лише матеріал тренінгу, але сам 
процес його проведення. Якщо пояснень та обґрунтувань щодо проце-
су буде недостатньо, або вони будуть не зрозумілі, учасники/учасниці не 
почуватимуться комфортно, і це буде негативно впливати на кінцевий ре-
зультат роботи тренера.

БУТИ ПАРТНЕРОМ

Вцілому ж, працюючи з групою, тренер повинен  пам’ятати та дотри-
муватися наступних принципів партнерських стосунків з кожним учас-
ником/учасницею тренінгу:

1. уважно і доброзичливо сприймати право кожного учасника/учас-
ниці висловлювати свою думку, проявляти свої почуття, виражати 
протест, вносити пропозиції тощо;

2. цінувати  і відзначати внесок кожного/кожної, адже, тренінг – це 
спільна творчість;

3. обов’язково дотримуватись заявлених правил самому/самій та 
послідовно вимагати цього від кожного учасника та учасниці;

4. пам’ятати та виконувати свої обов’язки та обіцянки, не уникайте 
відповіді на незручні питання, надавати допомогу, коли в ній є по-
треба, і не відмовляйтесь брати участь у вправах та демонструва-
ти запропоновані тренером техніки.

Щоб успішно справлятися з цими функціями, тренеру знадобляться 
додаткові знання та навички. Найважливішими з них є: техніки підтри-
мання уваги групи, фактори вербального та невербального впливу (підси-
лення позиції тренера), навички розуміння мови тіла, прийоми активно-
го слухання, навички опанування конфліктом. Важливим також є вміння 
готувати програму тренінгу, обирати адекватні методи, оцінити загальну 
ефективність тренінгу.
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Володіння словом на 70% визначає успішність встановлення контак-
ту. Це потужний засіб впливу на інших, що дозволяє управляти груповим 
процесом. Особливо це важливо для тренерів, які мають переконати 
учасників/учасниць у корисності та цінності знань. Завдяки навичкам 

публічного виступу тренер презентує, розповідає, дискутує, інструк-
тує, веде бесіду, пропонує, уточнює, узгоджує, ставить запитання та від-
повідає на них, подає репліки, тобто реалізує груповий процес навчання 
та керує ним.

Готуючись до тренінгу, важливо врахувати склад, рівень підготов-
ки, інтереси, психологічне налаштування, можливу реакцію учасників/
учасниць. Чим більше вдасться врахувати інтереси учасників та учасни-
ць, особливості їхнього сприйняття та розуміння в процесі підготовки до 
виступу (план, матеріали, аргументація, манера подачі), тим результатив-
нішим буде сам тренінг. 

Тренеру варто використовувати техніку відпрацювання публічного 

виступу:

• виступ «в собі» (подумки проговорити матеріал, фільтруючи його че-
рез особистісні враження і почуття);

• виступ «для себе» (проговорити текст, щоб почути, як він звучить);
• репетиція (виступ для уявних учасників/учасниць тренінгу).

Використання цієї техніки корисне ще й тому, що таким чином тре-

нер запам’ятовує текст і йому достатньо буде вільно викладати його 
по пам’яті або із зоровою опорою на нього.  Як відомо, у такий спосіб 
матеріал засвоюється учасниками/учасницями більш ефективно (95%), 
ніж той, що зачитується (35%). Ця техніка також дозволяє здійснити попе-
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редній розрахунок часу промови. При помірному темпі можна викласти 
не більше 3-х сторінок друкованого матеріалу за 10 хвилин. Психологи 
дослідили що, прослухавши 10-хвилинну лекцію (з демонстраційними 
елементами та дорученням до дискутування), людина розуміє і запам’я-
товує зі сказаного всього лише половину. Через два дні вона забуває ще 
половину з того, що запам’ятала. Іншими словами, слід мати на увазі, що 
людина може утримати в пам’яті лише четверту частину того, що було 
сказано лише кілька днів тому. Зважаючи на зазначене вище, варто  бути 
стислими  і говорити про найголовніше! Залишати час на обговорення, 
запитання, дискусії: активність учасників/учасниць дозволить вплину-
ти на їхній процес сприйняття, а відповідно й утримання інформації в 
пам’яті. Не варто лишати без уваги бажання учасників/учасниць долучи-
тися до обговорення під час лекції, можна запропонувати зробити це по 
закінченню міні-лекції або після тренінгу, якщо бракує часу.

Тренер також повинен спостерігати за учасниками/учасницями та на-
вчитись навичкам розуміння невербальних сигналів від групи. Щоб «роз-
будити» та активізувати групи, рекомендовано використовувати наступні 
техніки підтримання уваги:

Запитання для групи: бажано, щоб це були уточнюючі питання 
чи запитання закритого типу (на які можна відповісти «так» або «ні»). 
Якщо група впродовж тривалого часу не відповідає на поставлене 
запитання, варто витримайте паузу і дати відповідь самому/самій, не 
варто довго чекати.

Звертання до окремих учасників/учасниць: помічено, що запитан-
ня, адресовані окремим учасникам/учасницям, впливають на всю групу. 
Можна запитати в когось з них: «Ви не згодні?», «У Вас інша думка?»

Організація дискусії: ініціювати дискусію, висловивши супереч-
ливі  факти чи ідеї.

Авансування: тренер лише згадує про той або інший факт, зазна-
чаючи, наприклад, що «про це поговоримо дещо згодом», «про до-
кладніше я розповім потім».

Несподіване коротке відхилення від теми: цей прийом носить 
провокативний характер, він доволі дієвий, хоч його слід викори-
стовувати обережно і лише один раз. Прикладом його застосування 
є виступ в суді відомого грецького оратора Демосфена: помітивши, 
що судді неуважно його слухають, він перервав промову й почав 
розповідати про людину, яка найняла віслюка з погоничем. Коли 
вершник сів відпочити в тіні віслюка, погонич зауважив, що здав в 
найм лише віслюка, але не тінь від нього. Згодом їхні суперечка пере-
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творилась на судовий позов. На цьому місці Демосфен замовк, а коли 
судді зацікавились результатом справи і попросили його закінчити, 
він з докором сказав їм: «Байку про тінь віслюка ви готові слухати, а 
важливу справу ви слухати не бажаєте». 

Презентації, демонстрації:  продумати наперед, що і як тренер 
можете продемонструвати аудиторії (слайди Powerpoint, зображення 
схем, таблиць, графіків, важливих тез на фліп-чарті). 

Наближення до учасників/учасниць: доволі дієвий прийом, але 
не слід заходити занадто глибоко в зал, щоб це не виглядало, як кон-
троль за тим, чим займаються учасники/учасниці.

Розважальні елементи в другій частині виступу:  можна 
розповісти жарт, байку, історію з життя. Незалежно від того, скіль-
ки триває виступ, другу половину варто робити більш легкою для 
сприйняття. Якщо тренер найскладніший матеріал подає наприкінці, 
друга половина промови може здатися учасникам/учасницям удвічі 
довшою від першої, а сам виступ затягнутим. 

До факторів вербального впливу, що посилюють позицію трене-

ра, відносяться:

Дотримання комунікативних норм:  дотримуватись правил 
мовного етикету та норм культури мови (правильно робити наго-
лоси, дотримуватись середнього темпу та гучності, вживати слова в 
правильних значеннях, не використовувати брутальних слів, уникати 
слів-паразитів, які заважають акцентувати увагу на змісті).

Встановлення та збереження контакту із співрозмовником: 
познайомитись з учасниками/учасницями; хвалити  і заохочувати; 
ототожнювати свої інтереси з інтересами учасників/учасниць; ціка-
витись їхніми думками, ідеями, запитаннями; за можливості віднайти 
спільний позитивний досвід, бажано називати учасника/учасницю на 
ім’я, навіть спроба це зробити сприймається позитивно. 

Зміст мови:  тема має бути актуальною, цікавою, корисною; біль-
ше позитивної інформації, негативну слід мінімізувати; не користува-
тись неперевіреною інформацією; наводити аргументи, цитати, при-
клади з життя для переконливості.

Мовне оформлення: урізноманітнити лексику (синоніми, зворо-
ти, фразеологічні обороти; використовуйте більше конкретних слів, 
це збільшить образність мови; уникати абстрактних й узагальнюючих 
фраз; не зловживайте книжковим словами та термінами, намагайтеся 
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говорити простіше, намагайтесь наводити якомога менше цифр й ба-
жано їх округляти до цілого значення).

Розташування інформації або «закон краю»: кінець і початок 
запам’ятовуються й сприймаються краще, тому важливу інформацію 
варто давати спочатку і наприкінці; щоб всередині не було «провалу», 
необхідно середину промови зробити більш різноманітною, більш 
емоційною тощо).

Також важливими в «арсеналі» тренера є невербальні засоби підси-

лення своєї комунікативної позиції:

Зовнішній вигляд: комунікативну позицію підсилює темний тра-
диційний або стримано модний якісний одяг прямокутного силуету, 
контраст темних і білих тонів. Одяг не повинен обмежувати рухи. Ува-
гу слід звернути на охайність зовнішнього вигляду (акуратні та чисті 
зачіска, руки, одяг, взуття). Не допускати в зачісках, одязі, взутті, при-
красах та інших аксесуарах надмірної яскравості, ексцентричності 
або розкоші (це стосується і макіяжу для жінок). Це буде відволікати 
увагу та може викликати подив, заздрість, неприйняття. 

Погляд:  встановити зоровий контакт з групою на початку висту-
пу та постійно його підтримувати, не говорити «крізь» учасників або 
«самі з собою», краще дивитися не в очі, а в обличчя. Доброзичливий, 
з посмішкою, короткочасний погляд в очі можна розглядати як сигнал 
позитивного ставлення, зацікавленості, симпатії, бажанням контакту.

Стиль спілкування: різноманітність інтонації, підтримувати 
помірний темп мовлення – це близько 120 слів за хвилину, тобто по-
ловина сторінки тексту, надрукованого через 2 інтервали та прочита-
ного за одну хвилину.

Настрій та налаштування: демонструвати приязність та 
щирість, натхнення, помірну емоційність, фізичну бадьорість, рух-
ливість.

Міміка, жести, пози тіла: найбільш ефективна й дієва міміка 
привітності, головною ознакою якої є посмішка (піднімає настрій 
тому, хто говорить, та здатна легко віддзеркалюватися, стимулює 
продовження контакту).

Організація простору спілкування: сильна комунікативна пози-
ція в тих, хто легко може змінювати дистанцію спілкування.  Але під-
ходити ближче 40-50 см не рекомендується (інтимна зона).



83ІІ. ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ

Науковцями встановлено, що в процесі взаємодії людей від 60 до 80% 
комунікацій здійснюється за рахунок невербальних засобів спілкування 
і лише 20-40% інформації передається за допомогою вербальних. Тому 
незамінними стануть базові знання з розуміння «мови тіла», які допо-
можуть тренеру орієнтуватися, як учасники/учасниці реагують на те, що 
відбувається, та своєчасно скоригувати власні дії. 

Вцілому рухи тіла можна розділити на свідомі (умисні) та несвідомі 
(які людина здійснює,  не помічаючи). Саме несвідомі рухи тіла є його 
«мовою». Якщо навчитись звертати увагу та розуміти знаки «мови тіла», 
то можна багато дізнатися про саму людину та про її ставлення до того, 
що відбувається. Поза  в сукупності з жестами й мімікою видає емоції й 
наміри людини. Варто лише пам’ятати про основні правила сприйняття 

невербальної інформації:

•  не робити  передчасних висновків за єдиним рухом тіла;
•  чекати, коли про стан людини «скажуть» й інші сигнали;
•  звертати увагу, насамперед, на так звані «дрібниці»;
•  не підганяйте спостереження під перше враження, що вже склалося.
Нижче наведено деякі значення поз (положення тіла в просторі) під 

час спілкування, в залежності від їхніх типів:

Відкриті: свідчать про відсутність напруги та психологічний ком-
форт людини, довіру та готовність до контакту – руки не схрещені, 
грудна клітка відкрита, вільне положення ніг (стопи з повною опо-
рою), злегка підняте підборіддя, розкриті  долоні,  м’язи розслаблені, 
в бік учасників/учасниць повернуті тулуб, голова та погляд. Бажано 
застосовувати саме такі пози.

Закриті: виражають напруження та захисні реакції того, хто не-
комфортно почувається, не бажає продовжити або не погоджується. 
Всі схрещування рук та ніг говорять про закритість – чим вище схре-
щення відносно тіла (знизу догори), тим сильніше підсвідоме бажан-
ня захиститись.

Авторитарні: демонструють високий статус, перевагу, доміну-
вання. Поза «руки в боки», «поза американського сержанта» (ноги 
розставлені ширше плечей, руки з’єднані за спиною, підборіддя під-
няте вгору). Як правило, покликані чинити тиск на співрозмовника, 
підкоряти його собі, тож можуть сприйматися негативно, але у виклю-
чних випадках можуть бути ефективними. Наприклад, щоб дати зро-
зуміти свою перевагу, можна фізично піднятися над людиною (сісти 
вище або якщо встати, якщо всі сидять). 
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Виділяють наступні види основних жестів, що відображають вну-

трішній емоційний стан людини (див. таблицю 4):
Таблиця 4.

Жести оцінки
почісування підборіддя; 
витягування вказівного пальця уздовж щоки;

Жести критичної 

оцінки 

«почекаємо – подивимося»: підборіддя спирається на 
долоню, вказівний палець витягується уздовж щоки, 
інші пальці – нижче рота;

Жести 

заперечення

складені руки на грудях, відхилений назад корпус; 
схрещені руки; торкання кінчика носа;

Жести нудьги «я дивлюся на вас, але не слухаю»: постукування по підлозі 
ногою чи клацання ковпачком ручки;  
голова спирається на долоню;  
машиналь¬не малювання на папері; 
порожній погляд;

Жести 

замисленості, 

мрійності

 «глибоке занурення в роздуми»: спирання на руку щокою; 
пощипування перенісся (сполучається з закритими очима); 
ходіння;
«уважне слухання»: нахилена голова; 
«добре, давайте подумаємо»: почісування підборіддя (прий-
няття рішення); 
«паузи для міркування»: жести з окулярами (
протирання скла, дужка окулярів у роті тощо);

Жести 

авторитарності

руки з’єднані за спиною, підборіддя підняте вгору;

Жести 

прихильності

«це чудово!»: прикладання руки до грудей; переривчастий 
дотик до співрозмовника; людина сидить на краєчку стільця, 
лікті – на стегнах, руки вільно звисають;

Жести відкритості розкриті руки долонями вгору; 
знизування плечима, яке супроводжується жестом розкри-
тих рук (відкрита натура); 
люди відкриті й прихильні до вас часто розстібають чи 
навіть знімають піджак у вашій присутності (за виключенням 
задухи в аудиторії);

Жести впевненості з’єднання пальців у купол піраміди; 
розгойдування на стільці;
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Жести нервозності

 й непевності

переплетені пальці рук; 
пощипування долоні; 
постукування по столу пальцями; 
торкання спинки стільця перед тим, як на нього сісти; 
покахикування, прочищення горла; 
лікті ставляться на стіл, щоб утворити піраміду; 
посмикування себе за вухо тощо;

Жести нещирості, 

підозри 

та скритності

рука прикриває рот – співрозмовник старанно ховає свою 
позицію з обговорюваного питання або невпевнений; 
погляд убік – показник скритності, невпевненості, 
нещирості; 
ноги чи все тіло звернені до виходу – бажання закінчити 
розмову; 
торкання чи потирання носа, вуха, ока – знак сумніву;

Жести 

самоконтролю

руки заведені за спину, одна при цьому стискає іншу; 
поза людини, що сидить на стільці і схопилася руками за 
підлокітники;

Жести фрустрації короткий подих, часто поєднаний із різними неясними 
звуками, типу стогону, мугикання тощо; 
руки тісно потискують одна одну – спостерігається, коли 
людина «вскочила в халепу»; тісно зчеплені, напружені руки; 
потирання шиї долонею – коли людина займає захисну 
позицію.

Слухання є однією з основних ланок процесу спілкування. Від його 
ефективності залежить ефективність спілкування. На думку психологів 
слухання – тяжка робота, яка поглинає стільки ж енергії, як і мова. Це 
підтверджує відомий німецький письменник Ліон Фейхтвангер, який вва-
жав, що вміння слухати є найважливішим з усіх людських якостей: «Лю-
дині необхідно два роки, щоб навчитись говорити, і шістдесят років, щоб 
навчитись слухати». Слухати і сприймати означає не відволікатися, під-
тримувати постійну увагу, постійний візуальний контакт і використовува-
ти позу як засіб спілкування.

В процесі активного слухання слід уникати:

• обтяження власними проблемами, відволікання на власні думки;
• поспішності суджень через високу стереотипність мислення: «все 

зрозуміло», «сказане неправильне» (у 70% випадках людина слухає 
уважно перші 2 хвилини, і лише щоб прив’язати інформацію до влас-
них уявлень та суджень); 

• критичності, негативного сприйняття і мислення (спрямування уваги 
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не на нове, цінне, корисне, а на помилки, недоліки мови та поведін-
ки того, хто говорить);

• упередження проти того, хто говорить через вік, досвід, соціальний 
статус тощо;

• прагнення самоствердження (інколи думки зайняті обмірковуван-
ням власних реплік, порад і зауважень, а не слуханням).

Для підбадьорення того, хто говорить та  підтримання в нього бажан-
ня продовжувати, використовують прості нейтральні репліки: «Так!», «Ро-
зумію», або запитання: «Як це?», «Що?». 

Оскільки швидкість мислення у чотири рази більше швидкості мови, 
використовуйте «вільний час» на критичний аналіз і висновки з того, що 
безпосередньо чуєте.

Як реагувати на некоректну поведінку учасника/учасниці

У роботі з людьми варто враховувати можливість загострення супе-
речностей, що виникають у результаті відмінності у поглядах, інтересах, 
прагненнях людей. Якщо таке протиріччя позицій призводить до пси-
хологічної напруженості та протиборства, то його називають конфлікт. 
Конфлікт може ускладнюватись напруженням емоційного стану учас-
ників/учасниць. Тому тренер повинен  розуміти важливі закономірності 
розвитку конфлікту та знати певні правила, які допоможуть йому вре-
гулювати конфліктні ситуації.

Не варто сприймати конфлікт виключно як негативний компонент 
тренінгу. Слід розуміти, що «у спорі народжується істина», і якщо кон-
флікт не ускладнений надмірними негативними емоціями, а учасники/
учасниці не порушують культурно-етичних норм, то він має і позитивні 
моменти як для учасників/учасниць, так і для тренера:

• демонструє проблеми, які мають бути вирішені;
• звертає увагу на те, що слід змінювати у собі;
• розкриває прагнення і бажання, з’ясовує сутність та особистісні цін-

ності;
• допомагає краще зрозуміти один одного;
• стимулює, звертаючи увагу на нові цілі та можливості;
• успішне врегулювання конфлікту призводить до появи зв’язку між 

членами групи, завдяки пережитим емоціям.
Щоб управляти конфліктом, тренер має знати основні стадії кон-

флікту – процес його розгортання:  
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Стадія відкритого конфлікту – учасники/учасниці відкрито об-
говорюють свої цілі і потреби та співвідносять їх з цілями і потреба-
ми інших членів групи. Конфлікт проявляється посиленням групової 
тривоги, порушеннями групових правил. 

Стадія виснаження конфлікту визначається емоційним висна-
женням, спустошенням деяких членів групи, які можуть висловлю-
вати свої претензії, пропозиції, думки з приводу тренінгу, основних 
цілей і завдань своєї роботи та роботи групи. 

Стадія виходу з конфлікту відбувається як перехід від емоцій-
них виразів своєї думки до аналізу своєї позиції та позиції інших учас-
ників/учасниць. Якщо на стадії аналізу конфлікту була можливість об-
говорити те, що відбувається, усвідомити його конструктивність, то 
завдяки пережитим емоціям між членами групи з’являються сильні 
зв’язки.

Особливості розвитку групової динаміки та ймовірність кон-

фліктів на кожному етапі 
На самому початку роботи групи (вступна стадія) учасники/учасни-

ці відчувають потребу отримати інформацію, позбутися почуття триво-
жності: вони ще не знають, кому довіряти і наскільки можна дозволити 
собі розкритися. Тренер на цій стадії повинен підтримувати учасників/
учасниць, які чекають від нього чітких і конкретних інструкцій, керів-
ництва своєю поведінкою. На цьому етапі вводяться групові правила, 
визначається стиль роботи, уточнюються особисті цілі учасників/учасни-
ць. Правила можуть вироблятися спільно тренером і учасниками/учас-
ницями, можуть бути задані виключно тренером або  виконуватись фор-
мально. Конфлікти, які можуть виникати на цьому етапі, проявляються в 
об’єднанні учасників/учасниць проти будь-кого (авторитарного тренера, 
надто настирливого учасника тощо) чи проти будь-чого (правил, що вво-
дяться тренером, пропонованих вправ тощо). Тренер повинен визначити 
конфліктну ситуацію і допомогти вийти з неї. Для цього бажано дотри-
муватися наступної послідовності, або так званої карти вирішення кон-

флікту:

• визначити проблеми конфлікту в загальних рисах;
• з’ясувати, хто залучений в конфлікт;
• визначити справжні потреби і побоювання кожного з основних 

учасників/учасниць конфлікту.
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Це дозволить:

• обмежити дискусію певними формальними рамками, що в значній 
мірі допоможе уникнути надмірного прояву емоцій, оскільки піс-
ля того, як, учасникам/учасницям конфлікту буде запропоновано 
визначити ці три складові, задіяні особи будуть змушені стримувати 
себе;

• створити можливість висловити учасникам/учасницям конфлікту 
їхні вимоги і бажання, а потім спільно обговорити проблему;

• з’ясувати як власну точку зору, так і точку зору інших;
• створити атмосферу емпатії, тобто можливості побачити проблему 

очима інших і визнати думки людей, які вважали раніше, що вони не 
були зрозумілі;

• обрати нові шляхи вирішення конфлікту.
На наступному «робочому» етапі тренінгу можуть порушуватися 

встановлені правила, тут можуть проявитися міжособистісні та внутріш-
ньо-особистісні конфлікти. Міжособистісні конфлікти виражаються 
в боротьбі за домінування, протистояння, прояв ворожості до тренера 
або інших членів групи. Подібний конфлікт може на якийсь час об’єднати 
членів групи. Група може об’єднатися проти тренера, пояснюючи це ба-
жанням поліпшити роботу групи. Критеріями проходження конфліктної 
стадії є посилення ролі тренера, виконання групою його інструкцій.

Внутрішньо-особистісні конфлікти проявляються в наступному:
• демонстративній поведінці учасника/учасниці, який/яка всіма спо-

собами звертає увагу групи на себе;
• закритій поведінці, коли учасник/учасниця не бажає працювати;
• відстороненій поведінці «експерта», яка виражається у прагненні пока-

зати себе як аналітика роботи тренера та інших учасників/учасниць.
Щоб зрозуміти, як вирішити конфлікт, слід з’ясувати мотив, який спо-

нукає людину наполягати на своєму, які значимі для неї цінності «по-
страждали». Слід пам’ятати, що визначальну роль у сприйнятті людиною 
конфліктності ситуації відіграє суб’єктивна значимість суперечності, що 
лежить в основі конфлікту, або той «особистісний смисл», який це про-
тиріччя має для даного індивіда. Бажано дати зрозуміти людині, що її ро-
зуміють і поважають її «особистісний зміст», але все ж турбуватись про 
інтереси групи і мету спільної роботи.

Момент усвідомлення ситуації як конфліктної пов’язаний також з пе-
ревищенням індивідуального порогу толерантності, тому важливо пам’я-
тати, що при врегулюванні конфлікту повинні переважати:
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• такт, терпіння, позиція «здорового глузду» (надати можливість вис-
ловити позицію кожному учаснику/учасниці конфлікту, але не допу-
скати їх надмірної емоційності, ставлячи їм логічні запитання);  

• почуття врівноваженості та самоконтроль (не заглиблюйтесь в ситу-
ацію дуже емоційно, зберігати відстороненість, але не байдужість);

• віра в здатність людини відмовитися від неконструктивного вирі-
шення проблеми і віра в свої сили; 

• налаштованість на спільне вирішення проблеми. 
Якщо тренер відчуваєте, що з продовженням взаємодії роздрато-

ваність зростає, а дії тільки розпалюють негативні емоції групи, необхідно 
сказати собі: «Мені потрібно зупинитися. Слід подумати про те, що я можу 
зробити для вирішення цієї проблеми» і запропонувати зробити перерву, 
щоб емоційна напруга спала. 

Варто уважно відстежувати власні емоційні реакції, намагатись зро-
зуміти, «що зараз зі мною відбувається», не відповідати на емоційні про-
вокації, знімати  емоційну напругу та свідомо підходити до виникаючих 
конфліктних ситуацій. Це дозволить не втягнутись у конфлікти, зберег-
ти витримку і шукати конструктивні рішення, які неодмінно з’являться, 
якщо емоції не звузять простір сприйняття і мислення.

Нижче наведено конкретні приклади можливих конфліктних ситу-

ацій, пов’язаних з репліками та провокативними запитаннями, а також 
поради, як реагувати на них, залишаючись при цьому в рамках етикету (з 
книги німецького психолога Н. Енкельмана):

Тактика перебивання:  учасник/учасниця дратує репліками на 
кшталт «звідки ви це взяли?», «ви повторюєтесь». Порада: варто зро-
бити довгу паузу і запитати: «Можу я продовжувати мою думку?».

Тактика знаючого: учасник/учасниця апелює до різниці у віці 
між ним/нею і тренером. Якщо учасник/учасниця старший/-ша за 
віком, то може відхилити аргументи тренера, посилаючись на те, 
що життєвий і професійний досвід  тренера дуже обмежений; якщо 
молодший/-ша, то категорично заявити, що це міркування вже за-
старіло. Порада: попросити навести конкретні факти, аргументи. 

Тактика «тріскучих» фраз: інколи, випробувавши всі способи 
домогтися поступок, учасник/учасниця намагається апелювати до 
цінностей вищого порядку, звертаючись до почуттів тренера (любові 
до родини, батьківщини, совісті тощо). Порада: не робити з учасника/
учасниці посміховисько, а визнати, що цінуєте такі міркування. Проте 
вцілому варто відхилити аргументи фразою на зразок: «Вцілому я з 
вами згоден/згодна, але чи думали ви про...». 
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Окремої уваги заслуговує ситуація, коли учасник/учасниця реагує на 
слова тренера різкими вигуками та в’їдливими репліками. Конкретного 
способу нейтралізувати такі дії не існує. Але поради Н. Енкельмана мо-
жуть допомогти тренеру:

Порада №1. Якщо вигуки поодинокі, пропустити їх повз вуха. 
Тільки після трьох-чотирьох зауважень тренеру слід буде якось ре-
агувати.

Порада №2. Кращий спосіб відбивати злосливі вигуки – чітка від-
повідь. Можна скористатись досвідом У. Черчилля, який заздалегідь 
придумував відповідь і виходив із диспуту переможцем.

Порада №3. Якщо дозволяє час, поставити учаснику/учасниці зу-
стрічні запитання. Попросити повторити зауваження. А ще краще – 
попросити учасника/учасницю щось уточнити.

Порада №4. Посилатись на серйозність ситуації, на цінності ви-
щого порядку, зауваживши, що вигуки учасника/учасниці в такій си-
туації недоцільні. Використовувати серйозну тональність  голосу.
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