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Мета тренінгу: 
Тренінг спрямований на оволодіння навичками управління залою судового засідання. 

 

Навчальні цілі: 
По завершенні тренінгу судді вмітимуть: 

 підготуватися до справи, яка підлягає розгляду, з урахуванням особливостей конкретної 

справи; 

 визначати коло осіб, права та обов’язки яких можуть бути порушені чи зачіпатися за 

наслідками розгляду справи; 

 визначити та передбачати час, необхідний для проведення судового засідання; 

 застосовувати порядок провадження конкретної справи з урахуванням особливостей 

процесуального закону з метою повноцінного її розгляду; 

 правильно розв'язувати питання щодо доступу (відмови в доступі) ЗМІ до судового засідання та 

належним чином роз’яснити прийняте рішення; 

 правильно застосовувати заходи процесуального примусу в разі необхідності; 

 чітко і зрозуміло проголошувати рішення з належною дикцією та акцентами, таким чином щоб 

усі учасники його зрозуміли. 

 

ПРОГРАМА 

НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ  

“УПРАВЛІННЯ ЗАЛОЮ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ”  

 

Перший день тренінгу 

10:00 – 10:10    Відкриття тренінгу (пояснення мети та навчальних цілей, методів роботи, визначення 

правил, які будуть діяти під час тренінгу. Знайомство з учасниками тренінгу).  

 

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ 1. “ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ” 

10:10 – 10:30    Мозковий штурм “Організація та підготовка судового засідання” 

 

10:30 – 10:50   Міні лекція 1 з презентацією 

“Правове регулювання організації та підготовки судового засідання” 

10:50 – 11:20 Практичне завдання 1 (робота в малих групах) 

“Складання переліку і послідовності дій для підготовки до засідання” 

 Виконання практичного завдання 1 в малих групах (20 хв) 

 Презентація результатів роботи та коментарі тренера (10 хв) 

  

11:20 – 11:30 Перерва 

11:30 – 11:40 Міні лекція 2 

“Визначення кола осіб, що беруть участь у справі” 



 

11:40 – 12:10 Практичне завдання 2 (робота в малих групах)  

“Визначення кола осіб, що беруть участь у справі” 

 Виконання практичного завдання 2 в малих групах (15 хв) 

 Презентація результатів роботи та коментарі тренера (15 хв) 

12:10 – 12:25 Міні лекція 3 з презентацією 

“Процесуальні норми, які регулюють вручення судових повісток та викликів” 

 

12:25 – 12:45 Експрес опитування  

“Чинники, які впливають на тривалість розгляду справи” 

12:45 – 12:50 Підбиття підсумків роботи над модулем 1  

12:50 – 13:50    Перерва 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ 2. “ВЕДЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

СПІЛКУВАННЯ ЗІ СТОРОНАМИ” 

13:50 – 14:10      Міні лекція 4 з презентацією 

“Участь в судовому процесі сторін, які не мають представників (адвокатів) та 

координація їхніх дій” 

 

14:10 – 14:20 Демонстрація навчального відео 1 “Управління залою судового засідання. 

Недосвідчений суддя”  

14:20 – 14:40 Практичне завдання 3 

 Обговорення відео в малих групах. Презентація та обговорення результатів 

роботи в малих групах (10 хв) 

 Презентація результатів роботи та коментарі тренера (10 хв) 

 

14:40 – 14:50 
Демонстрація навчального відео 2 “Управління залою судового засідання. 

Досвідчений суддя”  

 

14:50 – 15:10 Практичне завдання 4 

Модерована дискусія в пленарному режимі “Визначення дій, які суддя зробив 

правильно” 

 

15:10 – 15:20 

15:20 – 15:40  

 

15:40 – 16:30 

 Перерва 

 

Міні лекція 5 з презентацією 

“Правила, які допоможуть судді керувати собою, запобігати конфліктам у 

спілкуванні зі сторонами в судовому засіданні” 

 

Практичне завдання 5 (робота в малих групах) 

“Шляхи вирішення проблемних ситуацій. Формування списку рекомендацій для 

судді з поведінкових аспектів проведення судового засідання” 

 Виконання практичного завдання в малих групах (30 хв) 

 Презентація результатів роботи та коментарі тренера (20 хв) 

 



16:30 – 16:40 Підбиття підсумків роботи над модулем 2. Окреслення завдань на наступний  

день 

 

Другий день тренінгу 

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ 3. “ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗМІ (ЖУРНАЛІСТАМИ) ТА УЧАСНИКАМИ 

ПРОЦЕСУ” 

10:00 – 10:20 Міні лекція 6 з презентацією 

“Особливості ведення судового процесу з використанням технічних засобів ЗМІ 

(журналістами) та учасниками процесу” 

 

10:20 – 10:35 Модерована дискусія в пленарному режимі  

“Проблемні питання при фіксуванні судового процесу технічними засобами” 

10:35 – 10:37 Демонстрація навчального відео 3 “Скандальна журналістка” 

 

10:37 – 10:55  Практичне завдання 6 

Модерована дискусія в пленарному режимі щодо відео “Проблемні питання, які 

виникли в залі судового засідання, та можливі шляхи їх вирішення” 

 

10:55 - 10:57 Демонстрація навчального відео 4 “Політик і актриса” 

 

10:57 - 11:20 Практичне завдання 7 

Презентація та обговорення результатів роботи в малих групах 

 Виконання практичного завдання в малих групах (10 хв) 

 Презентація результатів роботи та коментарі тренера (13 хв) 

  

11:20 – 11:30 Перерва 

11:30 - 11:40 Демонстрація навчального відео 5 “Політик і актриса” (правильні дії судді) 

 

11:40 – 11:50 Аналіз навчального відео та обговорення дій головуючого судді 

  

11:50 – 12:00      Підбиття підсумків роботи над модулем 3 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ 4. «ПРОГОЛОШЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ» 

 

12:00 – 12:15 Міні лекція 7 з презентацією 

“Обов’язкові компоненти і рекомендації щодо проголошення рішення (вироку, 

постанови)” 

12:15 – 12:50 Практичне завдання 8 

Демонстрація відео “Проголошення судового рішення. Недосвідчений суддя” 

 Демонстрація навчального відео 5 (3 хв) 

 Обговорення відео в малих групах (15 хв) 

 Презентація результатів роботи та коментарі тренера (17 хв) 

 

12:50 – 13:50       

 

 

Перерва 

 



13:50 – 14:05 Модерована дискусія в пленарному режимі “Нестандартні ситуації під час     

проголошення судового рішення”  

 

14:05 – 14:25       Демонстрація відео “Проголошення судового рішення. Досвідчений суддя” 

                               

14:25 – 14:40      Модерована дискусія в пленарному режимі “Нарадча кімната” 

                        

14:40 – 15:10      Практичне завдання 9 “Проголошення судового рішення” 

15:10 – 15:20  Перерва 

15:20 - 15:50       Презентація результатів роботи в малих групах 

                             

15:50 – 16:00      Демонстрація навчального відео 6 “Проголошення судового рішення.  

                            Досвідчений суддя” 

 

16:00 – 16:10  Аналіз продемонстрованого навчального відео  

16:10 - 16:40  Поточний контроль 

Підбиття підсумків роботи над модулем 4 та над тренінгом в цілому. 

 


