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5. Formation of a specialist in harmony with human values depends on the level of 
assimilation of basic humanistic ones. This regularity is conditioned by the axiological 
approach to the selection of the content of higher education, which needs to increase the 
status of humanitarian subjects, in particular professional ethics, their renewal, liberation 
from schematics, revealing their spirituality and universal values. 

Key words: social worker, professional ethics, educational process, methodological 
approach, humanistic approach, deontological approach, axiological approach. 
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ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО  

ВІДБОРУ СУДДІВ-ВИКЛАДАЧІВ – ФАКТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У 

СИСТЕМІ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 
У статті розкрито значеннѐ освіти професійних суддів ѐк одного з найбільш 

важливих критеріїв створеннѐ чесної, прозорої та ефективної судової влади й 
відображено важливу роль співпраці Національної школи суддів та канадського 
проекту «Освіта суддів – длѐ економічного розвитку».  

Суддѐ всіма своїми діѐннѐми зобов’ѐзаний підвищувати авторитет судової 
влади, зміцнявати віру громадѐн у чесність, незалежність, неупередженість та 
справедливість суду. Внутрішню переконаннѐ cудді – це чітко обґрунтована 
упевненість, ѐка спираютьсѐ на достовірно встановлені факти об’юктивної 
дійсності й заснована на всебічному і глибокому дослідженні всіх обставин справи. 
Автором висвітлені проблемні питаннѐ щодо використаннѐ інтерактивних технік 
при навчанні дорослих у системі суддівської освіти та доводитьсѐ важлива роль 
викладача у процесі формуваннѐ свідомості суддів та розуміннѐ важливої ролі судової 
гілки влади в побудові демократичної суспільства. 

Ключові слова: суд, суддівська освіта, саморегулѐціѐ, педагогіна 
майстерність, психолого-педагогічні техніки, рефлексіѐ, професійний суддѐ, 
інтерактивне навчаннѐ, тренінг, дистанційне навчаннѐ, цільова програма. 

 
Постановка проблеми. Будь-ѐка професійна діѐльність повинна 

здійсняватисѐ на основі тих етичних принципів, ѐкі сформувалисѐ в 
суспільстві й цінуютьсѐ в ньому. Суддѐ повинен бути не тільки 
професіоналом, знавцем права, а, насамперед, порѐдноя, 
високоморальноя лядиноя, дотримуватисѐ норм етики не тільки в залі 
судового засіданнѐ, а й за його межами, бути вихованоя та інтелігентноя 
лядиноя. Суддѐ всіма своїми діѐннѐми зобов’ѐзаний підвищувати 
авторитет судової влади, зміцнявати віру громадѐн у чесність, 
незалежність, неупередженість та справедливість суду. Внутрішню 
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переконаннѐ cудді – це чітко обґрунтована впевненість, ѐка спираютьсѐ на 
достовірно встановлені факти об’юктивної дійсності й заснована на 
всебічному і глибокому дослідженні всіх обставин справи. Внутрішню 
переконаннѐ у своюму завершеному виглѐді утворяютьсѐ лише тоді, коли 
всі обставини справи досліджені повністя й усебічно, а всі наѐвні докази 
перевірені ретельно та об’юктивно, і в суду не буде жодних сумнівів у 
правильності й обґрунтованості своїх висновків. Внутрішню переконаннѐ 
cудді формуютьсѐ під час судового провадженнѐ у процесі з’ѐсуваннѐ ним 
усіх фактів і обставин, їх осмисленнѐ й оцінки, а також виѐвленнѐ між ними 
певних зв’ѐзків та закономірностей.  

Аналіз актуальних досліджень. Науковцѐми встановлено, що взагалі 
діѐльність судді-викладача характеризуютьсѐ педагогічноя доцільністя за 
спрѐмованістя, індивідуально-творчим характером за змістом і 
оптимальністя за вибором засобів *1+. У викладацькій діѐльності 
розвиваютьсѐ й реалізуютьсѐ педагогічна майстерність судді, ѐку структурно 
визначаять такі складові: педагогічна спрѐмованість особистості, професійне 
знаннѐ, здібності до педагогічної діѐльності, педагогічна техніка. 

У нашому розумінні здібності до педагогічної діѐльності ю нічим 
іншим, ѐк відбуваннѐм педагогічної дії зі специфічним перебігом 
психологічних процесів, ѐкі сприѐять успіху судді у викладацькій роботі *2+. 
Конкретизовано провідні здібності до педагогічної діѐльності, а саме 
комунікативні (повага до лядей, доброзичливість); перцептивні 
(професійна передбачуваність, емпатіѐ, педагогічна інтуїціѐ); динамічні 
(здатність до вольового впливу і логічного переконаннѐ); емоційно-
почуттюві (здатність володіти собоя й вибудовувати педагогічну дія на 
позитивних почуттѐх); оптимістичного прогнозуваннѐ. 

Мета статті обґрунтуваннѐ необхідності запровадженнѐ в навчальні 
програми Національної школи суддів цільової  програми професійно-
педагогічного відбору суддів-викладачів ѐк головного  фактору 
результативності психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у 
системі суддівської освіти України. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна майстерність базуютьсѐ на 
гуманістичній позиції судді-викладача у спілкуванні, у створенні 
середовища співробітництва і взаюмоповаги. Формуваннѐ й розвиток 
елементів педагогічної майстерності на занѐтті, образно кажучи, ю 
осѐгненнѐм «граматики педагогічної дії». Занѐттѐ допомагаять суддѐм 
активізувати пізнавальну діѐльність, використовувати різні засоби 
навчаннѐ, а також осмислявати окремі методичні прийоми й 
усвідомлявати їх місце і значеннѐ у структурі педагогічної діѐльності. Від 
уміннѐ керувати собоя, культури педагогічного спілкуваннѐ до 
майстерності співробітництва на занѐтті – така логіка курсу. 
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Освоюннѐ елементів театральної педагогіки допомагаю судді-
викладачу пізнати самого себе, контролявати свої фізичні і психічні стани, 
домагаячись їх юдності *3+. Наука «володіти собоя» формую професійні 
вміннѐ, навички і звички, зумовляю виѐв творчої емоційно-почуттювої 
природи судді-викладача. На занѐттѐ з техніки мовленнѐ, мімічної і 
пантомімічної виразності длѐ суддів-викладачів можна навіть запрошувати 
професійних акторів і викладачів вокалу. Активні форми навчаннѐ 
(мікровикладаннѐ, гра) вклячаять у роботу «внутрішні психологічні стани» 
суддів. Засоби активно-соціального навчаннѐ спрѐмовані на те, щоб 
допомогти суддѐм-викладачам аналізувати свої дії і реакції. 

Методи дослідження. Схарактеризуюмо більш докладно ресурси та 
принципи викладаннѐ навчального курсу «Основи педагогічної 
майстерності судді» длѐ суддів-викладачів. Йдетьсѐ зокрема про 
сукупність вихідних положень: 

1) педагогічна майстерність ю умовоя й засобом реалізації 
особистості судді-викладача, його педагогічно-творчого потенціалу; 

2) послідовність педагогічних дій, поетапне оволодіннѐ окремими 
прийомами шлѐхом різних видів тренінгу, зокрема психофізичного й 
педагогічного (уміннѐ організувати початковий етап спілкуваннѐ, володіти 
технікоя встановленнѐ контакту, здатністя робити інформація наочноя, 
правильно розподілѐти і концентрувати увагу тощо). Відпрацьовуютьсѐ 
методична майстерність судді-викладача (уміннѐ мотивувати важливість 
матеріалу на занѐтті, користуватисѐ методикоя контактної взаюмодії, 
аналізувати педагогічне спілкуваннѐ); 

3) взаюмозв’ѐзок вправ длѐ розвитку педагогічної техніки з творчим 
моделяваннѐм педагогічної діѐльності. Кожне занѐттѐ тріадне. 
Опановуятьсѐ теоретичні знаннѐ, пропонуютьсѐ система вправ длѐ 
формуваннѐ окремих прийомів педагогічної дії і, нарешті, ѐдро занѐттѐ – 
мікровикладаннѐ: суддѐ-викладач опановую пропоновані обставини того 
чи іншого елемента занѐттѐ;  

4) відкритий аналіз. Розвиток педагогічних умінь і контроль за їх 
сформованістя. Суддѐ-викладач аналізую свій вплив на суддів-слухачів в 
усвідомленій і неконтрольованій сферах. Допомагаячи оволодіти 
технологіюя педагогічної діѐльності, занѐттѐ формуять у суддів навички 
контакту з аудиторіюя в мікровикладанні, діловій грі, самоаналізі та 
аналізуванні з боку групи. 

Проведена нами дослідницька робота підтвердила, що в межах 
курсу «Основи педагогічної майстерності судді» доцільно покладати 
підвищені вимоги до суддів-викладачів. Вони повинні поглибити знаннѐ з 
фізіології вищої нервової діѐльності, психології, педагогіки, психотерапії, 
театральної педагогіки, володіти техніками педагогічного спілкуваннѐ, 
ораторським мистецтвом. Длѐ відтвореннѐ духовної традиції, що 
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стверджую добро і справедливість, чи, кажучи інакше, длѐ розвитку 
гармонійної особистості передусім необхідні не інструкції, нехай і 
найдосконаліші, а справжні ляди, здатні боротисѐ за ідеали й ними жити. 
Цього вчив і так жив автор «Педагогічної поеми» А. С. Макаренко *4+. Тому, 
навчаячи педагогічній майстерності суддів-викладачів, НШСУ вирішую і 
завданнѐ забезпеченнѐ підготовки висококваліфікованих кадрів длѐ 
судової системи взагалі і здійсняю науково-дослідну діѐльність щодо 
підвищеннѐ професійного рівнѐ суддів-викладачів зокрема. 

Основні підходи до наукового обґрунтуваннѐ професійно-
педагогічного відбору суддів длѐ психолого-педагогічної підготовки суддів 
у системі суддівської освіти в Україні передусім відповідаять на питаннѐ: 
«Як знайти суддя, ѐкий спроможний ефективно і професійно-педагогічно 
вчити суддів?» 

Необхідними ю параметри, критерії профпридатності суддів до 
викладацької діѐльності й методика їх використаннѐ. Відділеннѐ НШСУ, 
знаячи потребу в кадрах, добираять контингент серед суддів свого 
регіону. Ці судді можуть також одержати характеристики-рекомендації зі 
своїх судів. Чи можна довірѐти таким рекомендаціѐм? Актуалізуютьсѐ 
аналогіѐ: ѐкщо відбір продиктований недовір’ѐм до оцінок колег, то 
порушуютьсѐ сенс самої тези «судді навчаять суддів». Досвід показую, що 
характеристику-рекомендація варто «оляднити», бо працѐ судді-
викладача і ю пожиттювим «олядненнѐм» його професійного досвіду. 

Попереднѐ співбесіда судді з експертами основним завданнѐм маю 
з’ѐсувати його особистісні характеристики: загальну культуру, світоглѐд, 
моральність, характер, не тільки професійні знаннѐ, а також практичні 
педагогічні навички, оріюнтація у сфері педагогіки, психології, фізіології 
тощо. До уваги берутьсѐ також культура мови й мовленнѐ, дикціѐ, 
комунікативні і організаторські вміннѐ, зовнішній виглѐд тощо. У складі 
комісії – директор відділеннѐ, педагог, психолог, методист, судді-
викладачі, що вже маять досвід такої роботи. Вони збираятьсѐ всі разом 
не длѐ того, щоб «завалити» суддя ѐк викладача – їм належить відкрити 
його позитиви, передусім природні педагогічні обдаруваннѐ й досѐгненнѐ.  

У доброзичливій атмосфері подолати хвиляваннѐ не важко. Та й чітко 
визначеного списку питань тут бути не може. Одначе юдність слова і 
спрѐмованість судді до педагогічної дії постаю виразно й рельюфно перед 
усіма присутніми в аудиторії. Висновки експертів – дружнѐ порада «обирати 
роль судді-викладача чи ще попрацявати над собоя». Така порада, звісно, 
яридичної сили не маю, але чимало суддів маять до неї прислухатисѐ і 
прийнѐти рішеннѐ щодо подальшого тестуваннѐ на наѐвність педагогічних 
здібностей. Длѐ вибіркової комісії важливо подолати суб’юктивізм (експерти – 
різні ляди, критерії їхніх оцінок розпливчасті, оцінної шкали з чіткоя 
градаціюя поки що немаю). Але вихід ю, можна відразу звернутисѐ до 
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об’юктивних тестових методів дослідженнѐ особистості. До того ж, 
психодіагностика може передувати висновкам експертної комісії. Так, у 
нашому досвіді, суддѐм, ѐкі жадаять займатисѐ психолого-педагогічноя 
підготовкоя суддів, пропонуютьсѐ своюрідний тест-оцінка їх педагогічних 
спроможностей «Емоційно-почуттюва сфера особистості судді та її 
використаннѐ в розвитку педагогічних здібностей судді-викладача».  

Принципи психодіагностики дозволѐять «об’юднати» поглѐди 
сучасних науковців на особистість судді, фахівців із психодіагностики, 
членів експертної комісії. Ми дійшли висновку про базове значеннѐ, 
зокрема таких основних принципів психодіагностики особистості при 
відборі суддів на викладацьку діѐльність: гармоніѐ, незалежні експерти, 
комплексність і лонгітядність. Розглѐнемо ці принципи більш детально. 

Принцип гармонії. Потребую аналізу особистості в цілому, а потім її 
складових характеристик. Він ґрунтуютьсѐ на моністичній концепції 
багатовимірного розвитку особистості. Користуячись методом сходженнѐ 
від абстрактного до конкретного, відбуваютьсѐ розгалуженнѐ особистості 
на багато ѐкостей, параметрів, характеристик із конкретизаціюя 
потребнісно-вольової та емоційно-почуттювої сфер.  

Досвід переживаннѐ емоційного ставленнѐ: позитивне – почуттѐ 
прекрасного й піднесеного; негативне – почуттѐ потворного й низького; 
амбівалентне – почуттѐ трагічного і комічного. 

Зміст активності: предметно-продуктивне перетвореннѐ (працѐ), 
інша лядина (спілкуваннѐ), функціонуваннѐ (гра, ритуал), «ѐ – сам» 
(самодіѐльність). 

Рівень засвоюннѐ: присвоюннѐ, репродуктивне відтвореннѐ, творче 
(продуктивне) відтвореннѐ діѐльності. 

Форма освоюннѐ: матеріальна (наочно-дійова), перцептивна (наочно-
образна), мовно-мисленнюва (розумова, інтуїтивна).  

Конкретизаціѐ вказаних інваріантів розвитку діѐльності особистості 
дозволѐю практично «дійти» до кожної лядини, ураховуячи її унікальність. 
Своюрідне поюднаннѐ параметрів цих варіантів і даю цілісне уѐвленнѐ про 
будь-ѐку особистість. На його основі можна діагностувати її особливості, 
наприклад, знаннѐ і вміннѐ, рівень педагогічної майстерності суддів-
викладачів. 

Принцип незалежних експертів полѐгаю в тому, що характеристику 
особистості складаять декілька незалежних дослідників. Підкреслимо: 
діагностуячи, незалежні експерти маять виходити з юдиної концепції 
особистості й користуватисѐ одним і тим самим набором характеристик.  

Принцип комплексності психодіагностики. Саме визначеннѐ передба-
чаю комплексний метод дослідженнѐ. Длѐ відбору конкретних методик може 
використовуватисѐ системно-діѐльнісний критеріальний підхід.  
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Длѐ класифікації методик згідно з визначеними інваріантами у 
структурі особистості нами виокремлено ті самі п’ѐть основ: мотиваційно-
емоційну – длѐ чого обстежуютьсѐ особистість; предметну – що 
досліджуютьсѐ; за рівнем – ѐк досліджуютьсѐ; за формоя – у ѐкій формі; за 
етапами взаюмодії дослідника з досліджуваним – часовий аспект.  

Природний експеримент, вклячене педагогічне спостереженнѐ, 
бесіда, фіксована установка й формувальний експеримент ю 
найоб’юктивнішими і найнадійнішими методами сучасної психології. 
Перспективним напрѐмом розвитку психодіагностики ю експрес-
формувальна діагностика, ѐка дозволѐю оцінити наѐвний рівень здібностей 
із обґрунтуваннѐм прогнозу їх розвитку.  

Принцип лонгітядності (тривалості в часі) передбачаю послідовну 
систематичну психодіагностику суддів. Реалізаціѐ цього принципу підвищую 
надійність дослідженнѐ, а також дозволѐю керувати динамікоя розвитку 
особистості в її професійному становленні й розвиткові. У такий спосіб 
реалізаціѐ вказаних принципів, дійсно, даю змогу значно підвищити надій-
ність, валідність і прогностичність психодіагностики, а також відібрати най-
більш ефективні форми й методи навчальної роботи з суддѐми-викладачами. 

Вважаютьсѐ, що спеціальна система відбору ефективна за конкурсу не 
нижче п’ѐти претендентів на одне місце. Однак, длѐ низки професій 
(особливо унікальних) відбір практикуютьсѐ незалежно від чисельності 
кандидатів. Вважаюмо, що відбір суддів длѐ проведеннѐ психолого-
педагогічної підготовки суддів у систем суддівської освіти ю вкрай необхідний.  

По-перше, психолого-педагогічна підготовка суддів у систем 
суддівської освіти ю соціально значущоя й соціально відповідальноя. По-
друге, метоя психолого-педагогічної діагностики ю не стільки «відсів», 
скільки власне діагностика всіх чеснот і недоліків особистості судді ѐк 
педагога. Психолого-педагогічна діагностика уточняю й доповняю його 
портрет. Він ю вихідним пунктом у цілеспрѐмованій роботі щодо 
подальшого розвитку педагогічної майстерності судді-викладача. При 
цьому важливо дотримуватисѐ принципів психодіагностики особистості, 
запропонованих нами в теоретичному їх осмисленні.  

Ми розуміли, що педагогічний досвід не приходить сам собоя. 
Потрібна відповідна особиста практика. А длѐ її успішності суддѐ маю 
усвідомити основи педагогіки. Його потрібно збагатити психолого-
педагогічними ідеѐми, методиками. Інакше викладацька діѐльність не 
підніметьсѐ до рівнѐ педагогічної творчості. Але уѐвленнѐ про педагогіку і 
психологія самі собоя не підвищуять рівнѐ педагогічної майстерності. Чи 
теоріѐ передую практиці, чи практика теорії – на це запитаннѐ однозначно 
не відповісти. В одному випадку педагогічна практика передую вивчення 
теорії, у другому – практичні знаннѐ вклячаятьсѐ в занѐттѐ, нарешті, лекціѐ 
практикоя закінчуютьсѐ. Епізодичний зв’ѐзок теорії з практикоя, 
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спостереженнѐ (навіть і постійні) судді-викладачу не допоможе. Тільки 
безпосереднѐ робота в аудиторії – ось юдиний і оптимальний шлѐх 
становленнѐ судді-викладача ѐк педагога-майстра.  

Оте, дослідно-експериментальна робота довела, що всі типові 
помилки викладачів-початківців можуть бути виправлені тільки завдѐки 
цілеспрѐмованій практико-оріюнтованій діѐльності. Йдетьсѐ, зокрема, про 
такі найпоширеніші помилки, ѐк невміннѐ щиро спілкуватисѐ з суддѐми-
слухачами; стримуватисѐ/проѐвлѐти гнів; побороти невпевненість перед 
професійноя аудиторіюя; надмірне хвиляваннѐ з приводу недосконалості 
своюї промови; проѐв зайвої суворості; страх доброзичливого тону;  мова 
скоромовкоя;  метушнѐ білѐ дошки/фліпчату; надмірна жестикулѐціѐ або 
ступор;  монотонність, неѐскравість мови; недоліки дикції тощо. 

Вивченнѐ особливостей навчальної діѐльності суддѐми-викладачами. 
Відповідно до виробленого дослідницького задуму, нами стимулявалась 
аналітична робота суддів. Зокрема проводити багатоступеневий аналіз 
занѐттѐ з психолого-педагогічної підготовки: спочатку – психологічний, 
потім – педагогічний, далі – методичний і тільки післѐ цього – загальний. 
Аналіз занѐттѐ ю важливим розділом підготовки й удосконаленнѐ роботи 
суддів-викладачів. Це складна взаюмодіѐ учасників навчального процесу: 
судді-викладача та суддів-слухачів. Тому судді-викладачі навчаятьсѐ 
аналізувати занѐттѐ за відповідноя схемоя. У ній передбачено 
послідовність аналізу занѐттѐ і його компонентів.  

Як показую досвід, судді-викладачі, аналізуячи занѐттѐ, не завжди 
повного міроя використовуять знаннѐ з психології і педагогіки. Але ці 
труднощі можна подолати. Згідно із розробленими нами рекомендаціѐми, 
професійні судді вчатьсѐ розмежовувати тимчасові і хронічні труднощі 
психологічного, педагогічного, організаційного цілеспрѐмуваннѐ. Аналіз ѐк 
власних, так і взаюмовідвідуваних занѐть допомагаю суддѐм-викладачам 
передбачати й долати можливі труднощі, вчитисѐ аналізувати своя пове-
дінку, вчинки та характер суддів, а також набувати впевненості в аудиторії. 
Починаячи з умотивованих моментів розпорѐдку днѐ і самоконтроля, ми 
також звертаюмо увагу й на психологічний самоаналіз, аутотренінг. 

Суддѐм-викладачам украй необхідне бути позитивно налаштованими і 
емоційно відчувати процес навчаннѐ. Чи вмію суддѐ-викладач це робити? Тим 
часом гармоніѐ особистості – це вміннѐ жити у злагоді з собоя і зі світом. У 
злагоді зі світом... Розпочинаячи з курсу педагогічної майстерності длѐ 
суддів-викладачів ті, хто достатньо його опанував, погодитьсѐ: курс значно 
допомагаю реалізувати ідеї педагогіки співробітництва.  

У курсі – значний обсѐг практичних занѐть, передусім таких, ѐкі й 
пропоную педагогіка співробітництва. Це вміннѐ вчити без примусу, 
розвивати моральний обов’ѐзок і відповідальність самонавчаннѐ, 
самопоступу у формуванні добра й толерантності в міжлядських стосунках. 
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Постаю питаннѐ, що залишаютьсѐ в пам’ѐті суддів-слухачів післѐ 
проходженнѐ навчаннѐ в системі суддівської освіти? Власне, знаннѐ та 
навички, і одержуютьсѐ сертифікат. Але чи розвиваютьсѐ професійна «Я-
концепціѐ» судді, ѐка й визначаю самостійність в основних видах пізнаннѐ 
та життюдіѐльності, можливість швидко і продуктивно набувати навички й 
уміннѐ використовувати одержані знаннѐ, зумовляю морально-етичні 
оріюнтації? Розвиток здорової самопереконаності вимагаю передусім 
довіри до власного життювого досвіду суддів-слухачів, ѐким би скромним 
він не був, поваги до своїх реальних почуттів.  

Ми приймаюмо позиція тих науковців, ѐкі стверджуять: особистісний 
смисл і позитивна роль педагогічного таланту судді полѐгаю в тому, що 
завдѐки йому утримуятьсѐ сигнали про реальні взаюмовідносини 
особистості з довкіллѐм, суддів – слухачів і судді-викладача. 

Як відомо, на питаннѐ «що ж таке педагогічний талант судді?» у 
психолого-педагогічних дослідженнѐх задовільної відповіді не знаходимо. 
Натомість, на наше переконаннѐ, чи не найповніше й найцікавіше талант 
визначаю К. С. Станіславський: «Талант – це щаслива комбінаціѐ багатьох 
творчих здібностей лядини в поюднанні з творчоя волея». Далі він 
перелічую творчі здібності: спостережливість, вразливість, афективна 
пам’ѐть, темперамент, фантазіѐ, внутрішній і зовнішній вплив, здатність до 
перевтіленнѐ, смак, розум, відчуттѐ внутрішнього та зовнішнього ритму й 
темпу, музикальність, щиросердність, гармонійність, безпосередність, 
самовладаннѐ, винахідливість, сценічність тощо. І додаю: «Потрібні виразні 
дані, щоб втілявати набутки таланту: тобто гарний голос, виразні очі, 
обличчѐ, міміка, лінії тіла, пластика тощо» *5, С. 194–195]. 

Безумовно, ці властивості необхідні не лише актору, а й судді-
викладачу – основній дійовій особі у своюрідному театрі одного актора. 
Суттювим ю таке зауваженнѐ: брак бодай одніюї з перелічених здібностей 
зменшить педагогічну впливовість *6+. Дійсно, педагогічна робота судді ю 
справжнім мистецтвом, за допомогоя ѐкого вдаютьсѐ «входити» у внутрішній 
світ суддів-слухачів і переживати з ними катарсичні стани, збудники й 
зумовлявачі оптимізму в нелегкій суддівській діѐльності. Збагнувши змістову 
сутність катарсису і судді-слухачі зможуть ним користуватисѐ ѐк винѐтково 
потужним засобом впливу, знімаячи зайву емоційну напругу. 

Взагалі, у педагогічній дії ю два рівнозначні суб’юкти за змістовоя 
сутністя – Лядина і Лядина. Вони маять створявати один одному відчуттѐ 
спокоя, рівноваги, благополуччѐ, щастѐ. Як це зробити, маю знати, передусім, 
викладач. Він маю навчити цьому незалежно від предмета викладаннѐ. Таким 
чином, по-новому слід оцінявати таке зауваженнѐ І. А. Зѐзяна: «Навчати 
ненав’ѐзливо, нетенденційно, мимовільно. Навчати своюя Поведінкоя, своїм 
Статусом, своїми Знаннѐми, своюя Лядѐністя, своюя Свободоя, своюя 
Лябов’я, своїм Щастѐм, своїм Талантом.» *7, с. 65+.  
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Отже, дбаячи про вдосконаленнѐ психологічно-педагогічної 
підготовки професійних суддів доцільно задіѐти ресурси морально-етичної 
домінанти соціального аспекту їх діѐльності. 

Крім того, поведінка, виглѐд судді повинні бути такими, щоб він 
одразу викликав до себе повагу, щоб у всіх присутніх створявалосѐ 
переконаннѐ в його правоті, здатності, умінні вирішувати складні справи, 
вирішувати долі лядей. В умінні виѐвлѐти ці ѐкості полѐгаю одна зі 
специфічних особливостей комунікативних властивостей особистості судді.  

Головне в комунікативних властивостѐх особистості судді – не 
прагненнѐ бути приюмним у спілкуванні, а вміннѐ своїм виглѐдом і діѐми 
показати здатність, бажаннѐ досконало розібратисѐ в усіх обставинах даної 
справи. Саме це зумовляю повагу до судді й до правосуддѐ в цілому, ю 
стимулом длѐ всіх учасників процесу ретельно, докладно викладати факти, 
власну оцінку, свою розуміннѐ тих чи інших фактів. У комунікативних 
ѐкостѐх судді маять бути відсутні надмірна жестикулѐціѐ, дратівливість, 
брутальність, глузуваннѐ, зайва повчальність. Суддѐ обов’ѐзково повинен 
володіти такими ѐкостѐми, ѐк тактовність, увічливість, стриманість у 
манерах поведінки, емоціѐх, мові.  

Усі професійні судді длѐ суспільства вагомі. Але суддя-викладача в 
загальний рѐд не поставиш – від нього і лише від нього залежить моральна 
і професійна спроможність і судді окружного суду, і судді місцевого, і 
призначеного на посаду вперше, і безстроково. Якщо зустрічаятьсѐ 
невправні судді, а ще набагато гірше – безвідповідальні, то причину 
шукати, передусім, слід у їх професійному відборі і професійній підготовці. 

Одержуячи яридичну освіту, майбутній суддѐ вивчаю багато навчаль-
них дисциплін, натомість занѐть із духовності й моральності не відвідую, бо їх 
засвоюннѐ програмоя непередбачено. Але чи означаю це, що кожне занѐттѐ 
несе моральний зарѐд з плясом чи мінусом, позитивом чи негативом? 
Переживаний момент допомагаю заново осмислити, здавалосѐ б, непохитний 
постулат, зокрема й пов’ѐзаний із підготовкоя професійних суддів.  

Суддѐ-викладач покликаний виконувати масштабні завданнѐ. Адже 
сама система суддівської освіти зацікавлена не тільки у збільшенні 
чисельності суддів-слухачів, а й у високому рівні їх професійної підготовки, 
підвищенні кваліфікації, громадѐнської самосвідомості, умінні самостійно, 
творчо мислити, правильно оцінявати ситуація і брати на себе 
відповідальність за результати діѐльності. Допомога суддѐм у їх 
гармонійному саморозвиткові ѐк особистостей-професіоналів достатньоя 
міроя залежить від професійних і педагогічних здібностей суддів-
викладачів, ранньому їх виѐву й підготовці до рівнѐ високої педагогічної 
майстерності. Тому зрозумілий інтерес до особистості судді-викладача ѐк 
об’юкта наукового дослідженнѐ з боку філософії, соціології, психології, 
педагогіки та інших наук. 
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Соціальна позиціѐ судді-викладача зумовлена ставленнѐм до нього у 
професійному середовищі взагалі і кожного його представника зокрема. 
Це, власне, ю його (судді-викладача) соціальний статус ѐк судді-наставника, 
ѐкий виникаю не стихійно, не автоматично і залежить не лише від власного 
бажаннѐ, а й від професійно-особистісних можливостей розвивати власні 
педагогічні здібності. Зрозуміло, що підготовка суддів-викладачів до 
виконаннѐ такого високого соціального призначеннѐ – складний об’юкт 
соціально-педагогічного управліннѐ, ѐкий потребую поетапного вирішеннѐ. 

Розроблена нами експериментальна програма базуютьсѐ на досвіді 
науково обґрунтованого відбору педагогічно обдарованих суддів до 
викладацької діѐльності длѐ задоволеннѐ потреб системи суддівської освіти 
України в педагогічних кадрах. Оріюнтаціѐ навчально-виховного процесу на 
«кінцевий результат» , а не на процес заради процесу,  ставить підвищені 
вимоги до рівнѐ психодіагностики особистості суддів, ѐкі виѐвлѐять бажаннѐ 
викладати. Тим часом, існуяча практика повної відсутності психодіагностики 
або тільки оціняваннѐ переважно інтелектуальної сфери, на кшталт «Я ця 
тему зная, ѐ розповім»,  хибую на однобокість. 

Ми виходили з того, що оріюнтаціѐ суддів на педагогічну діѐльність, 
зокрема в аспекті психолого-педагогічної підготовки суддів, передбачаю 
спочатку детальне ознайомленнѐ зі змістом та формами викладацької 
діѐльності, пізнаннѐ сутності й особливостей педагогічної діѐльності суддів-
викладачів, а потім – із формуваннѐм, розвитком та саморозвитком у них 
необхідних особистісних ѐкостей, без ѐких результативна працѐ педагога 
унеможливляютьсѐ: пізнаннѐ суддея власної особистості ѐк інструменту 
рефлексивного керуваннѐ поведінкоя й діѐльністя інших, освоюннѐ технік 
управліннѐ педагогічноя взаюмодіюя при організації навчального процесу 
в аудиторії слухачів з вищоя яридичноя освітоя. 

Сама по собі установка судді на виконаннѐ ролі педагога визначаю 
ѐкість його викладацької діѐльності, тобто розвиток майстерності 
(предметної й фахової), а рівень освіченості і вихованості, характер 
взаюмовідносин із аудиторіюя суддів дозволѐять із достатньоя 
ймовірністя прогнозувати поведінку та результативність педагогічної 
праці. І, навпаки, ѐкщо громадѐнська позиціѐ лядини, що претендую на 
посаду судді-викладача, ще не визначиласѐ, залежно від тіюї чи іншої 
ситуації в її поглѐдах і поведінці можливі непередбачувані і длѐ суддів-
слухачів шкідливі виѐви негативного цілеспрѐмуваннѐ. 

Так, за нашими педагогічними спостереженнѐми, судді-викладачі 
Одеського регіонального відділеннѐ Національної школи суддів України, 
ѐкі були вклячені в експеримент щодо розвитку педагогічної майстерності, 
незважаячи на схожість зі своїми колегами за професійними 
параметрами, володіять і рисами особливими, що з роками виѐвлѐятьсѐ 
помітніше й помітніше. Йдетьсѐ, зокрема, про ставленнѐ до педагогічної 
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діѐльності в системі суддівської освіти ѐк непорівняваної з іншими, 
зокрема у виокремленні домінантної ролі морально-гуманістичної 
спрѐмованості в системі професійно-ціннісних оріюнтацій суддів, в 
особистісному педагогічно-творчому самоствердженні, у відтворенні і 
збагаченні професійно-ціннісного досвіду суддів. 

Необхідними умовами різних напрѐмів поступу суддів-викладачів ю, з 
одного боку, високий професійний рівень колективу НШСУ суддів у цілому 
й відділеннѐ, зокрема, у контексті досить широкому (він неможливий поза 
високим рівнем культури і громадѐнської зрілості), а з другого – 
особистісна активність суддів-викладачів з першого днѐ створеннѐ 
відділеннѐ (чим відповідальніше й напруженіше суддѐ працяю над собоя, 
тим більше в нього шансів стати талановитим суддея-викладачем, 
педагогом-майстром длѐ інших суддів). 

Усѐ сукупність методик діагностики у професійно-педагогічному відборі 
суддів щодо реалізації психолого-педагогічної підготовки професійних суддів 
у системі суддівської освіти України, що використовуятьсѐ нами, поділѐятьсѐ 
на дві групи: основні й допоміжні. Основні запозичені з арсеналу психології, 
педагогіки та соціології: тести, анкети, інтерв’я. Допоміжні – лабораторний 
експеримент (тобто пробне занѐттѐ), аналіз його результатів тощо. Основні 
методики поділѐятьсѐ на: прогностичні – експертні оцінки, узагальненнѐ 
незалежних характеристик, моделяваннѐ, екстраполѐціѐ (найбільша 
трудність – у виборі й ранжируванні експертних оцінок); обсерваційні, тобто 
прѐме і опосередковане спостереженнѐ, самоспостереженнѐ; діагностичні – 
анкетуваннѐ, інтерв’яваннѐ, опитуваннѐ суддів із застосуваннѐм проективних 
і рефлексивних методів, тестів; праксиметричні, що передбачаять аналіз 
результатів діѐльності, професіограми; соціометричні. 

Принагідно відмітимо, що приступаячи до цільової програми 
діагностики професійно-педагогічного відбору суддів до реалізації 
психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі 
суддівської освіти України, дослідницькі зусиллѐ були сфокусовані на 
наступному: визначити набір сутнісних характеристик судді-викладача, що 
відповідали б запитам соціуму в часовому просторі; обґрунтувати 
відповідні закономірності; розробити науково-обґрунтовану програму 
вдосконаленнѐ їхньої педагогічної майстерності; перевірити дослідним 
шлѐхом науково-практичне обґрунтуваннѐ необхідності навчальної 
програми «Основи педагогічної майстерності судді». Адже за результатами 
проведених занѐть суддѐ-викладач заповняю анкету оціняваннѐ щодо 
кожного судді, ѐка вклячаютьсѐ до суддівського досью та містить: оцінку: 
оволодіннѐ суддея відповідними знаннѐми, уміннѐми, навичками за 
результатами занѐть, а також рекомендації длѐ судді щодо напрѐмів 
самовдосконаленнѐ або проходженнѐ додаткового навчаннѐ.  
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Попередні результати проведеної дослідно-експериментальної 
роботи переконали нас у тому, що підготовка суддів-викладачів маю 
починатисѐ із забезпеченнѐ педагогічної діагностики, взагалі, придатності 
особистості судді-викладача до здійсненнѐ навчального процесу; 
організації професійного відбору суддів на викладацьку роботу; здійсненні 
цільової програми формуваннѐ й розвитку усвідомленнѐ соціального 
контексту суддів-викладачів; реалізації теоретичної підготовки суддів-
викладачів у поюднанні з практичноя за рахунок інтеграції професійних і 
педагогічно-психологічних знань, науково обґрунтованої організації 
безперервної практики в регіональних відділеннѐх, розвитку в суддів 
цілісного професійно-педагогічного мисленнѐ й формуваннѐ педагогічних 
умінь; упорѐдкуванні системи самоосвіти та самовихованнѐ суддів. 

Зрозуміло, не кожен суддѐ-викладач здатен легко заглибляватисѐ у 
спеціальні методики психолого-педагогічного й соціологічного 
дослідженнѐ, присвѐченого проблемі гармонійного становленнѐ 
особистості професійного судді і закономірностѐм її формуваннѐ. 
Ураховуячи складність завданнѐ, відділеннѐ Національної школи суддів 
можуть організовувати семінари длѐ суддів-викладачів з обміну 
педагогічним досвідом щодо методології й методики реалізації психолого-
педагогічної підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти 
України, оціняваннѐ суддів-слухачів та наданнѐ відповідних рекомендацій. 

Саме тому проектуваннѐ цілісної програми професійно-педагогічного 
відбору та підготовки суддів до реалізації психолого-педагогічної 
підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України 
потребувало вирішеннѐ в теоретичному і практично-педагогічному аспекті 
таких питань: вивченнѐ психологічного портрету судді-слухача і судді-
викладача; визначеннѐ шлѐхів і засобів формуваннѐ педагогічних умінь та 
навичок викладаннѐ й оціняваннѐ в суддів-викладачів; усвідомленнѐ ролі 
загальнодидактичних і часткових інтерактивних методик у формуванні та 
розвитку особистості суддів, їх психолого-педагогічній підготовці в юдності і 
взаюмозв’ѐзку; вивченнѐ передового педагогічного досвіду і його 
запровадженнѐ у практичній викладацькій діѐльності суддів-викладачів. 

Практичне значення дослідження. Схарактеризуюмо етапність 
розгортаннѐ експериментальної стратегії. Йдетьсѐ про доцільність 
виокремленнѐ декількох основних напрѐмів професійно-педагогічного 
відбору та підготовки суддів до реалізації психолого-педагогічної 
підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України.  

Перший напрям. Теоретико-методичне визначеннѐ основних 
вимог до педагогічної діѐльності і факторів придатності до неї. 
Вирішуятьсѐ такі завданнѐ: розробка методики діагностики педагогічних 
здібностей суддів; розробка психологічних тестів длѐ профвідбору 
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суддів на викладацьку діѐльність; розробка методик здійсненнѐ 
профвідбору на пробних занѐттѐх у НШСУ. 

Другий напрям. Професійний відбір суддів, ѐкі потенційно 
спроможні до педагогічної діѐльності в аспекті психолого-педагогічної 
підготовки. Тут увага маю зосереджуватисѐ на роботі з головами та 
заступниками суддів усіх ярисдикцій з метоя виѐвленнѐ суддів-кандидатів 
длѐ подальшого їх діагностуваннѐ й відбору та підготовки. 

Ми намагаюмосѐ досѐгти повної впевненості, що вільний вибір 
професійної викладацької діѐльності суддів ю основоя всебічного розвитку 
особистості (при відповідності індивідуальних особливостей професійним 
вимогам). Наше кредо: лише вільний і правильний вибір – юдина 
передумова всебічного розвитку особистості. 

Третій напрям. Оволодіннѐ суддѐми-викладачами педагогічноя 
майстерністя, створеннѐ юдиного відкритого реюстру викладачів у системі 
суддівської освіти України НШСУ: розробка методології курсу педагогічної 
майстерності, визначивши його зміст, структуру й обсѐг у стикуванні з 
іншими професійними курсами; розробка методів удосконаленнѐ 
педагогічної майстерності судді-викладача (навчаннѐ «сприйнѐтливості», 
психологічного спостереженнѐ, уміннѐ аналізувати занѐттѐ), розвитку 
практичних навичок самонавчаннѐ. 

Четвертий напрям. Безперервна педагогічна практика суддів-
викладачів, обмін досвідом. Удосконаленнѐ її організації з урахуваннѐм 
особливостей сучасної суддівської освіти передбачаю наступне: розробка 
методики оцінки ѐкості викладацької діѐльності суддів у процесі 
безперервної практики з різними категоріѐми слухачів на всіх курсах, що 
викладаятьсѐ; визначеннѐ юдиних критеріїв психолого-педагогічної оцінки 
викладацької діѐльності; підготовка нових варіантів тренінгових програм 
суддѐми-викладачами, ѐкі реалізуватимутьсѐ, методик оціняваннѐ суддів-
слухачів на занѐттѐх; розробка методичних рекомендацій длѐ оціняваннѐ 
суддів-слухачів. 

П’ятий напрям. Створеннѐ юдиного відкритого реюстру  викладачів у 
системі суддівської освіти України. Вивченнѐ динаміки підвищеннѐ рівнѐ 
педагогічної майстерності суддѐми-викладачами передбачаю вирішеннѐ 
таких завдань: розробка теоретичних основ і алгоритму визначеннѐ ѐкості 
рівнѐ педагогічної підготовленості суддів, що працяять у НШСУ; вивченнѐ 
рівнѐ соціально-педагогічної зрілості суддів-викладачів, зокрема їх 
готовність виконувати відповідні педагогічні функції щодо оціняваннѐ 
суддів та наданнѐ рекомендацій; визначеннѐ реального рівнѐ розвитку 
педагогічної майстерності суддів-викладачів у регіональних відділеннѐх ѐк 
об’юктів і суб’юктів навчаннѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Саморефлексіѐ набутого досвіду переконую, що вміннѐ враховувати 
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психофізіологічний емоційний вплив кольорів на суб’юктів педагогічної дії в 
освітньо-виховному просторі також ю зовнішньоя педагогічноя технікоя 
вчителѐ-майстра. Адже педагог може вдало використовувати різні кольори 
длѐ організації інтер’юру класу/аудиторії, використовувати відповідні 
відтінки у своюму одѐзі й оточуячих предметах, створенні мультимедійних 
презентацій тощо. Мова кольору універсальна, вона сприймаютьсѐ 
однаково незалежно від національної приналежності та культури. Ось 
чому педагогу вкрай необхідно не тільки володіти знаннѐми що до впливу 
кольорів на психоемоційний та фізичний стан лядини, а й ще професійно 
їх застосовувати при організації педагогічної дії, особливо при розвитку 
ціннісного досвіду її суб’юктів. 

Отже, узагальняячи вище зазначене в аспекті психолого-
педагогічної підготовки суддів у системі суддівської освіти в Україні, 
зауважимо, що новизна підходів пов’ѐзана із використаннѐм клячових 
ідей психопедагогіки ѐк інтегративної науки про гносеологічні засади 
професійної діѐльності педагога-майстра щодо гармонійного розвитку 
особистості, педагогічної майстерності; нейропсихології ѐк підґрунтѐ 
впливу педагога – головного суб’юкта педагогічної дії. Конструктивність 
такого підходу вбачаютьсѐ нами, насамперед, у цілісному поюднанні та 
використанні новітніх здобутків ѐк природничих, так і гуманітарних наук 
щодо поѐсненнѐ новопосталих педагогічних ѐвищ сучасної освітньої сфери. 
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РЕЗЮМЕ 

Зуева Лариса. Целеваѐ программа профессионально-педагогического отбора 
судей-преподавателей – фактор результативности психолого-педагогической 
подготовки профессиональных судей в системе судейского образованиѐ Украины. 

В статье раскрыто значение образованиѐ профессиональных судей как одного 
из наиболее важних критериев созданиѐ честной, открытой и эффективной 
судебной власти и ображена важнаѐ роль сотрудничества Национальной школы 
судей и канадського проекта «Образование судей – длѐ экономического развитиѐ». 

Судьѐ всеми своїми действиѐми обѐзан повышать авторитет судебной 
власти, укреплѐть веру граждан в честность, независимость, беспристрастность 
и справедливость суда. Внутреннее убеждение судьи – это четко обоснованнаѐ 
уверенность, котораѐ опираетсѐ на достовірно установленные факты 
объективной действительности и основана на всестороннем и глубоком 
исследовании всех бстоѐтельств дела. Автором освещена проблемне вопросы 
использованиѐ интерактивных техник при обучении взрослых в системе судейського 
образованиѐ и определена важнаѐ роль преподавателѐ в процессе формированиѐ 
сознаниѐ судей и понимание важной роли судебной ветви власти в построении 
демократического общества. 

Ключевые слова: суд, судейское образование, саморегулѐциѐ, педагогическое 
мастерство, психолого-педагогические техники, рефлексиѐ, профессиональный судьѐ, 
интерактивноео бучение, тренинг, дистанционное обучение, целеваѐ программа. 

 
SUMMARY 

Zueva Larisa. Target program of vocational and pedagogical selection of judges-
teachers – the factor of effectiveness of psychological and pedagogical training of 
professional judges in the system of judicial education of Ukraine. 

The article reveals the importance of the formation of professional judges as one of 
the most important criteria for the creation of an honest, transparent and efficient judiciary 
system, and highlights the important role of cooperation of the National School of Judges 
and the Canadian project “Education of Judges – for Economic Development”. 

The judge by all of his actions is obliged to increase the authority of the judiciary 
system, to strengthen the citizens’ faith in the integrity, independence, impartiality and 
justice of the court. Cuddy’s internal conviction is a well-founded confidence that is based on 
verifiably established facts of objective reality and based on a comprehensive and in-depth 
study of all the circumstances of the case. The author discusses the problematic issues 
regarding the use of interactive techniques in adult education in the judiciary system and 
highlights the important role of the teacher in the formation of the judges’ consciousness and 
understanding of the important role of the judicial branch in building a democratic society. 

Self-reflexion of the acquired experience convinces that the ability to take into account 
the psycho-physiological and emotional influences of colors on subjects of pedagogical activity in 
educational space is also an external pedagogical technique of the master-teacher. After all, the 
teacher can successfully use different colors to organize classroom/classroom interior, use 
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appropriate shades in their clothing and surrounding objects, create multimedia presentations, 
etc. The language of color is universal, it is perceived equally regardless of nationality and 
culture. That is why it is extremely necessary for the teacher not only to have knowledge about 
the influence of colors on the psychoemotional and physical condition of a person, but also to use 
them professionally in the organization of pedagogical action, especially when developing the 
value experience of its subjects. 

Thus, summarizing the afore mentioned aspect of the psychological and pedagogical 
training of judges in the system of judicial education in Ukraine, we note that the novelty of 
the approaches is connected with the use of key ideas of psycho-pedagogy as an integrative 
science about the epistemological principles of professional activity of the teacher-master in 
relation to harmonious development of the personality, his/her pedagogical skills. 

Neuropsychology is the basis of the influence of the teacher – the main subject of 
pedagogical action. The constructivity of this approach is seen, first of all, in the holistic 
combination and use of the latest achievements, both of Nature Sciences and Humanities, in 
explaining the new pedagogical phenomena of the modern educational sphere. 

Key words: court, judge education, self-regulation, pedagogical mastery, 
psychological and pedagogical techniques, reflection, professional judge, interactive training, 
training, distance learning, target program. 
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Дослідженнѐ мало на меті вивченнѐ інноваційних форм  презентації 

результатів студентського педагогічного дослідженнѐ. У статті проаналізовано 
завданнѐ й особливості організації традиційних форм апробації студентських 
наукових здобутків. Висвітлено сутність та змістові характеристики 
студентських майстер-класів за результатами дослідженнѐ ѐк альтернативної 
форми презентації практичного значеннѐ наукових пошуків молодих науковців. 
Ґрунтуячись на ретроспективному аналізі власної педагогічної практики, аналізі 
продуктів дослідницької діѐльності студентів виокремлено та схарактеризовано  
структуру майстер-класу, з’ѐсовано його ефективність, описано систему 
підготовки студентів до презентації наукових результатів у традиційних та 
інноваційних формах оприлядненнѐ. 
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Постановка проблеми. Результативність наукового дослідженнѐ 

визначаютьсѐ діювістя, значимістя його результатів длѐ практики. Якість 
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