
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

відділу науково-методичного супроводження  

психологічної підготовки суддів 

за перше півріччя 2021 року 

З метою покращення сприйняття та засвоєння навчальних матеріалів курсу 

«Психологічні особливості спілкування з учасниками судового процесу, які мають досвід 

психотравмуючого впливу» у дистанційній формі вперше відділом науково-методичного 

супроводження психологічної підготовки суддів було здійснено відеозапис  міні-лекцій та 

розміщення їх на платформі дистанційного навчання. 

Також вперше було проведено адаптацію та апробацію курсу для суддів 

«Соціономічна компетентність судді» у дистанційному форматі.  

Співробітниками відділу науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів продовжується активна робота щодо проведення круглих столів та 

тренінгу «Побудова ефективної команди» для працівників Служби судової охорони, зокрема 

акцентується увага слухачів на темах «Психологічні аспекти взаємодії суду та служби 

судової охорони» та «Психологічні особливості комунікації у команді». 

34,75%

45,12%

20,12%

Кількість проведених заходів для суддів, апарату судів та судової 

служби охорони

апарат судів - 57

судді - 74

ссо - 33

 
Співробітники відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів брали участь у розробці тренінгів та їх проведенні у якості тренерів, а саме: «Основи 

саморегуляції та її роль в адаптації до суддівської діяльності», «Врегулювання спорів за 

участі судді», «Управління залою судового засідання», «Побудова ефективної команди», 

«Психологічні особливості спілкування з учасниками судового процесу, які мають досвід 

психотравмуючого впливу», «Основи ефективного спілкування в професійній діяльності 



працівників апарату судів: основні аспекти та психологічні особливості», «Практичні 

аспекти розгляду кримінальних проваджень з питань домашнього насильства», 

«Психологічні особливості спілкування з малолітніми/неповнолітніми учасниками судового 

процесу», «Соціономічна компетентність судді». 

Співробітники відділу науково-методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів продовжили проводити тестування відсторонених суддів. 

36,58%

4,26%

12,80%
14,02%

23,78%

8,53%

Загальна кількість проведених лекцій, консультацій, семінарів-

практикумів, тренінгів, робочих груп, круглих столів 

лекція - 60

консультація - 7

семінар-практикум - 21

тренінг - 23

робоча група - 39 

круглий стіл - 14 

 

1. Щодо стану розробки навчальних курсів із посиланням на пункт у Плані науково-

дослідної та науково-методичної роботи на 2021 рік: 

для кандидатів на посаду судді: 

- проведено апробацію тренінгу «Психологічні особливості спілкування з учасниками 

судового процесу, які мають досвід психотравмуючого впливу» (п. 6 Плану НДР); 

для суддів: 

- проведено апробацію (планується тренінг для тренерів в 3 кварталі 2021 року) 

тренінгу «Психологічні особливості спілкування з учасниками судового процесу, які мають 

досвід психотравмуючого впливу» (п. 28 Плану НДР); 

- планується апробація тренінгу «Психологічна експертиза у цивільному судочинстві» 

згідно (п. 29 Плану НДР); 

для кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апарату: 

- планується апробація семінар-практикум «Психологічна експертиза у цивільному 

судочинстві» згідно (п. 41 Плану НДР); 

курсів дистанційного навчання: 

- планується апробація тренінгу «Психологічні особливості спілкування з 

малолітніми/неповнолітніми учасниками судового процесу» згідно (п. 95 Плану НДР); 



- планується апробація тренінгу «Основи саморегуляції та її роль в професійній 

діяльності судді» згідно (п. 98 Плану НДР); 

- у процесі розробки «Соціономічна компетентність судді» (п. 104 Плану НДР). 

2. Щодо видання навчально-методичної літератури: 

- планується методичний посібник «Психологічні особливості спілкування з 

учасниками судового процесу, які мають досвід психотравмуючого впливу» (п. 123 Плану 

НДР). 

4. Щодо кількості наукових заходів: 

Маслюк А.М. Онлайн–круглий стіл: «Функціонування Служби судової охорони в 

системі правосуддя України» (14 заходів у різних регіонах України); 

Маслюк А.М. Проєкт ЄС «Право-Justice» онлайн зустріч на тему: «Як реально 

провести очищення судової влади?» (22.03.2021). 

Маслюк А.М. Координаційна зустріч з судами-учасниками щодо імплементації нової 

фази Ініціативи «Модельні суди» проєкту «Право-Justice» (07.04.2021). 

Савченко Г.В., Маслюк А.М., Фарафонова А.О. Вебінар «Ухвалення судових рішень». 

Програма USAID «Нове правосуддя» та у співпраці з Національним суддівським коледжем у 

місті Ріно (США) (20.04.2021). 

Маслюк А.М. Проєкт ЄС «Право-Justice» онлайн зустріч на тему: «Вдосконалення 

роботи судів через впровадження модельних рішень у сфері судової безпеки»(07.05.2021). 

Фарафонова А.О. Програма USAID «Нове правосуддя» вебінар «Особливості 

розгляду «складних» сімейних справ» (12.05.2021). 

Маслюк А.М. Проєкт ЄС «Право-Justice» онлайн зустріч на тему: «Забезпечення 

публічної комунікації судів як складова підвищення довіри громадськості до судової 

системи» (21.05.2021). 

 

 

  


