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Дане видання здійснене в рамках канадсько-українського
проекту «Освіта суддів – для економічного розвитку», який 
фінансується Міністерством міжнародних справ Канади
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Українсько-канадський проект «Освіта суддів – для економічного розвитку», який 

фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, є чудовим прикладом ефек-

тивної співпраці двох фахових навчальних інституцій з підготовки суддів – Національ-

ної школи суддів України (НШСУ) і Національного суддівського інституту (НСІ) Канади. 

Тривалість проекту – 5 років, з 2012 по 2017 рік.

Цей проект по своїй суті став не тільки процесом передачі навчальних технологій від 
однієї суддівської школи до іншої, а й поштовхом до корінних змін у підходах до суд-
дівської освіти в Україні, ґрунтуючись на стандартах суддівської освіти та кращому 

практичному досвіді. 

Керівниками інституцій підписано Меморандум про взаєморозуміння між Національною 

школою суддів України та Національним суддівським інститутом Канади.

Співпраця в рамках проекту проводилася за такими основними напрямками:

І.   Інституційний розвиток Національної школи суддів України.

ІІ. Розширення спроможності НШСУ у розробці та запровадженні навчальних програм  

     для суддів, заснованих на формуванні суддівських навичок.

Українсько-канадська команда працювала злагоджено і продуктивно. НСШУ визначала свої по-

треби та пріоритети і таким чином впливала на формування основних напрямків діяльності про-

екту. НСІ визначав пріоритети в діяльності проекту, ґрунтуючись на нагальних потребах, забезпе-

чуючи збереження здобутків проекту на місцевому рівні.    

  

Засідання Керівного комітету в режимі відео конференції.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

Основні результати та досягнення

I. Із залученням експертів проекту була сформована стратегія 

   розвитку НШСУ (у співпраці з проектом USAID “Справедливе 

     правосуддя“) 

В результаті чого прийняті ряд управлінських рішень для забезпечення реалізації стратегії та 

змінено організаційну структуру НШСУ та внутрішні регулятивні акти. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

II. Докорінно змінені підходи до навчальних програм для суддів 

     та методики викладання 

     • Відхід від формування програм підготовки за принципом набору тематичних лекцій до ро

        зробки стандартизованих навчальних курсів/модулів, розроблюваних за єдиною методикою 

        із застосуванням різноманітних методів навчання 

     • Стандартизація навчальних програм для суддів відповідно до положень Концепції націо-     

      нальних стандартів суддівської освіти

      • Тренінгові форми підготовки

      • Основна увага при розробці навчальних курсів на формуванні практичних навичок і вмінь

      • Широке використання інтерактивних методик.

III. Розроблено, проведено апробацію та запроваджено у нав- 

       чальний процес НШСУ та її регіональних відділень таких тема-

      тичних навчальних курсів:

     • «Докази і доказування в кримінальному провадженні в суді першої інстанції»

     • “Призначення покарань у кримінальних справах”

     • “Управління залою судового засідання”

     • “Дисциплінарна відповідальність судді”
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

     • “Управління часом в суддівській діяльності”
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

     • “Психологічна адаптація до суддівської діяльності”

     • “Розгляд земельних спорів щодо користування земельною ділянкою”

     • “Розгляд земельних спорів в адміністративному судочинстві”

     • “Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових правовідносинах 

     та сфері зайнятості”

Курси розроблені для різних категорій суддів, більшість яких з різною тривалістю (одноденні 

та 2-3 денні), що надає можливість використовувати такі курси як тренінги в межах тижневих 

програмах підготовки (скорочений варіант), так і проводити окремі тематичні тренінги в рамках 

періодичного навчання суддів з метою підвищення кваліфікації (розширений варіант курсу). 

До розробки навчальних курсів залучені 45 суддів різних інстанцій та юрисдикцій: Верховного 

Суду України, вищих спеціалізованих судів, судів апеляційної та першої інстанції, 19 працівників 

НШСУ та 4 профільних експертів.

З 2016 року запроваджено електронний прийом заявок від суддів через сайт НШСУ, які бажають 

взяти участь у тематичних тренінгах, з огляду на їх потреби у підвищенні кваліфікації з даної те-

матики.

6 курсів стали основою комплексної стандартизованої програми для новопризначених суддів.

У жовтні 2016 року у Львові та Одесі уже пройшла успішна апробація двох частин комплексної 

стандартизованої програми.

Всі розроблені в рамках Проекту навчальні курси пройшли апробацію та включені до програ-

ми підготовки суддів у НШСУ. У 2016 році уже були проведені 35 тренінгів за програмами цих 

навчальних курсів підготовленими тренерами та суддями-розробниками курсів, участь у яких 

взяли 1295 суддів.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

IV. Запроваджено дистанційні навчальні курси для суддів

Розроблено 2 дистанційних курси для суддів “Управління залою судового засідання” та “Управ-

ління часом в суддівській діяльності”. Апробація курсу  “Управління залою судового засідання” 

розпочата 15 листопада 2016 року за участі 105 суддів, які виявили бажання пройти цей курс.

V. Основна увага – ґрунтовній підготовці тренерів та розробників

     курсів

Ключовою фігурою у процесі підготовки суддівського корпусу, розробці та запровадженні на-

вчальних програм є суддя-викладач, а одним із основних пріоритетів НШСУ є його підготовка та 

надання методичної допомоги.

У цій важливій справі суттєвим є залучення досвіду канадських колег в процес підвищення 

кваліфікації суддів-викладачів в Україні, а саме: суддів - Річарда Д. ЛеБланка (Верховний суд 

провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, Сент- Джонс), Адель Кент (суд Королівської лави провін-

ції Альберта, Калґарі, - нині виконавчого директора НСІ), Марка Розенберґа (апеляційний суд 

провінції Онтаріо), Міріам Блуменфельд (суд провінції Онтаріо),  Рені М. Померанс (суд ви-

щої інстанції провінції Онтаріо, м. Віндзор),  Шіли Грекол (суд Королівської Лави провінції Аль-

берта, Едмонтон), а також колег з Національного суддівського інституту - Групи міжнародного 

співробітництва - Дональда Чіассона, директора із юридичних та освітніх питань, та Джорджа 

Томсона, старшого директора.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

Під час заходів викладачі мали змогу ознайомитися з різними техніками та методами підвищення 

професійної кваліфікації, за допомогою яких можна суттєво покращити та оптимізувати процес 

підготовки. У рамках семінару розглядалися питання ефективного проведення загальних обго-

ворень та обговорень у малих групах; також викладачам було продемонстровано багато різних 

способів, як урізноманітнити навчальні програми та зробити їх більш цікавими.

За час діяльності проекту проведена серія із 14 семінарів із методики викладання, заснованої 

на формуванні суддівських навичок, на яких підготовлено 344 суддів-викладачів/тренерів, які 

викладають суддям у Києві та 5 регіональних відділеннях НШСУ.

VI. Виготовлення навчальних відео 

Знято 36 навчальних відео кейсів за участі суддів-розробників навчальних курсів та колективу 

Національної школи суддів України. Відео вже використовуються в процесі викладання суддя-

ми-тренерами у НШСУ.

Готуються рекомендації для викладачів розроблених курсів щодо подальшого використання  ві-

део кейсів у різних навчальних курсах.

 

Кадри з деяких відео фільмів.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

VII. Проект “Електронна школа

Для підвищення рівня інформатизації  та покращення шляхів та методів професійної підготовки 

кадрів для судової системи у Національній школі суддів України запускається проект “Елек-

тронна школа”, обладнання та програмне забезпечення для якого постачається до НШСУ ка-

надською стороною. Організовано співпрацю експерта проекту «Освіта суддів – для економічно-

го розвитку» з ІТ-спеціалістами НШСУ.

Елементи цього проекту вже працюють. Запуск цілісної системи дозволить перейти на якісно 

новий рівень спроможності в інформаційно–технічній сфері, дозволить  автоматизувати та взає-

моінтегрувати освітні й адміністративні процеси в установі в рамках єдиної системи.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

VIII. Вивчення досвіду

Організовано 5 навчальних поїздок делегацій НШСУ та окремих представників НШСУ до Канади 

для ознайомлення з досвідом Національного суддівського інституту та інших інституцій судової 

влади, а також для участі у навчальних семінарах, які проводилися НСІ за програмою підготовки 

новопризначених суддів та спеціалізованих семінарах “Докази у кримінальних справах”, “При-

кладне мистецтво суддівства” та з питань гендерної рівності.

За сприяння проекту ректор та проректор НШСУ брали участь у міжнародному форумі закладів 

освіти для суддів і прокурорів, організованому Міжнародною організацією суддівської освіти 

(IOJT) у 2013 та 2015 роках для обговорення актуальних проблем галузі, обміну досвідом із за-

провадження новітніх навчальних технологій.  На цьому поважному зібранні фахівців з усього 

світу були представлені спільні надбання і досвід співпраці Національного суддівського інсти-

туту Канади і Національної школи суддів України, які також є членами Міжнародної організації 

суддівської освіти.
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Планування спільної діяльності та підготовка заходів ретельно обговорюються за круглим сто-

лом під час зустрічей

Представники Проекту залучаються до участі у заходах, організованих Національною школою 

суддів України, поза межами співпраці в рамках проекту “Освіта суддів – для економічного ро-

звитку“. 
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Погляд у майбутнє

Результати проекту “Освіта суддів – для економічного розвитку“ призвели до фундаментальних 

змін в суддівській освіті не лише у місті Києві, а й по всій Україні – за допомогою регіональних від-

ділень НШСУ. Співпраця між НШСУ та НСІ буде продовжуватися протягом тривалого часу і після 

завершення проекту “Освіта суддів – для економічного розвитку“.  

Здобутки та успіхи проекту «Освіта суддів – для економічного розвитку» змінили обличчя суд-

дівської освіти в країні і є міцним спадком проекту для майбутнього. Незалежна оцінка проек-

ту «Освіта суддів – для економічного розвитку» підтвердила суттєвий рівень національного во-

лодіння результатами та здобутками проекту і дійшла висновку про їх сталість після завершення 

проекту зокрема зазначаючи, що: “Основні результати проекту “Освіта суддів – для економічно-

го розвитку“ наразі інтегровані в систему суддівської освіти і їх сталість забезпечена – інтерак-

тивні методи, спрямовані на розвиток навичок; підготовка суддів-викладачів; стандартизовані 

програми підготовки“.

Національна школа суддів України та Національний суддівський інститут Канади щиро вдячні 

Міністерству міжнародних справ Канади за надану підтримку. Проект “Освіта суддів – для еко-

номічного розвитку“ був би не можливим без їх допомоги.   
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