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ПРОГРАМА 

Тренінгу для тренерів на тему: 

 

“Актуальні питання судових процедур та написання судових рішень у 

світлі новел цивільного процесуального законодавства” 

Дата проведення: 06 червня 2019 року, 10.00 год 

Місце проведення: Національна школа суддів України 

Мета тренінгу: підготовка суддів викладачів (тренерів) навчального курсу (тренінгу) 

Розробники тренінгу:  

Височанська Наталія Казимирівна – суддя Чернівецького апеляційного суду 

Гуцал Лілія Вікторівна – суддя Апеляційного суду Харківської області (у відставці) 

Дрішлюк Андрій Ігорович – суддя, заступник голови Одеського апеляційного суду, 

кандидат юридичних наук 

Котелевець Алла Вікторівна – суддя, секретар судової палати з розгляду цивільних справ 

Харківського апеляційного суду, кандидат юридичних наук 

Лісовська Олена Володимирівна – суддя Деснянського районного суду м. Києва 

Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, 

кандидат юридичних наук 

Сєвєрова Єлєна Станіславівна – суддя, секретар судової палати з розгляду цивільних 

справ Одеського апеляційного суду, кандидат юридичних наук 

Фазикош Ганна Василівна – суддя, голова Закарпатського апеляційного суду, кандидат 

юридичних наук 

Шебуєва Вікторія Андріївна – суддя Київського апеляційного суду 

 

10.00 – 10.10 Привітання. Знайомство. Очікування 

Шукліна Наталія Георгіївна – проректор з науково-дослідної 

роботи Національної школи суддів України  

Кузьменко Валентина Павлівна – заступник начальника відділу 

науково-методичних досліджень проблем судочинства та науково-



методичного забезпечення суддівської освіти, суддя Верховного 

Суду України у відставці, Заслужений юрист України 

 

10.10 – 10.30 Вступ до курсу. Мозковий штурм (20) 

Модератор: Фазикош Г. В. - суддя, голова Закарпатського 

апеляційного суду, кандидат юридичних наук 

 

10.30 – 11.00 Тема 1 Розширення принципів (загальних засад) у цивільному 

судочинстві і врахування їх при написанні судових рішень  
- міні-лекція із використанням презентації (20 хв) 

- експрес-опитування з використанням клікерів (10) 

Тренери: Олійник А. С. - суддя Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду, кандидат юридичних наук 

Гуцал Л. В. – суддя апеляційного суду Харківської області у 

відставці 

11.00 – 11.15 Перерва 

11.15 – 11.25 Робота з клікерами (10 хв) 

Модератор: Фазикош Г. В. - суддя, голова Закарпатського 

апеляційного суду, кандидат юридичних наук 

  

11.25 – 12.00 Тема 2 Новели у визначенні цивільної юрисдикції (предметна та 

суб’єктна, інстанційна та територіальна).  

- міні-лекція із використанням презентації (25) 

-  експрес-опитування з використанням клікерів (10) 

Тренери:  

Котелевець А.В.- суддя, секретар судової палати з розгляду 

цивільних справ Харківського апеляційного суду, кандидат 

юридичних наук;  

Дрішлюк А. І. - суддя, заступник голови Одеського апеляційного 

суду, кандидат юридичних наук;  

 

12.00 – 13.00 Тема 3 Врегулювання спору за участю судді. Процесуальні 

документи за результатами розгляду  
- міні-лекція із використанням презентації (20)  

- експрес-опитування з використанням клікерів (10) 

- рольова гра, обговорення в групах (30) 

Тренери: Шебуєва В.А. - суддя Київського апеляційного суду 

Лісовська О.В. – суддя Деснянського районного суду м. Києва 

 

  

13.00 – 14.00 Перерва 

14.00 – 14.40 Презентація роботи в групах щодо врегулювання спору за 

участю судді 

Модератор: Шебуєва В.А. - суддя Київського апеляційного суду 

14.40 – 15.30 Тема 4 Спрощене позовне провадження. Особливості написання 

процесуальних документів у ньому  
- міні-лекція із використанням презентації (20) 

- практичні завдання для роботи в групах (30) 

Тренер: Височанська Н.К. – суддя Чернівецького апеляційного суду; 

Сєвєрова Є.С. – суддя, секретар судової палати з розгляду цивільних 

справ Одеського апеляційного суду, кандидат юридичних наук 

Фасилітатори: Котелевець А.В.,Шебуєва В.А., Бахарєва Г.М.,     



Гуцал Л.В.  

  

15.30 – 15.45 Перерва 

15.45 – 16.10 Тема 5 Заходи процесуального примусу 

- міні-лекція з презентацією  

Тренер: Фазикош Г.В. - суддя, голова Закарпатського апеляційного 

суду, кандидат юридичних наук 

Фасилітатори: Котелевець А.В., Шебуєва В.А., Бахарєва Г.М., 

Гуцал Л.В.  

  

16.10 – 16.50 Тема 6 Особливості написання ухвал суду, які оформлюються 

окремими процесуальними документами 

- міні-лекція з презентацією 

Тренер: Дрішлюк А. І. – суддя, заступник голови Одеського 

апеляційного суду, кандидат юридичних наук 

Фасилітатори: Котелевець А.В., Фазикош Г. В., Бахарєва Г.М., 

Гуцал Л.В.   

16.50 – 17.00 Підведення підсумків. Анкетування. Вручення сертифікатів 

НШСУ 

Модератор: Кузьменко Валентина Павлівна – заступник начальника 

відділу науково-методичних досліджень проблем судочинства, суддя 

Верховного Суду України у відставці, Заслужений юрист України 

 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО 

Старший науковий співробітник 

відділу науково-методичних досліджень проблем судочинства 

та науково-методичного забезпечення суддівської освіти  

Національної школи суддів України 

______________ Г. М. Бахарєва 

“___  ”__________   2019 року         

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник начальника відділу  

науково-методичних досліджень проблем судочинства 

та науково-методичного забезпечення суддівської освіти  

Національної школи суддів України 

________________ В. П. Кузьменко  

“___  ”__________   2019 року         

 

 

 


