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SUMMARY 
Yeremenko Inna, Sbruieva Alina. Quality assurance of doctoral training in the 

context of the development of the European higher education area. 
The study characterizes the peculiarities of development of the international 

cooperation in quality assurance (QA) of doctoral training in the context of EHEA 
development. Chronological analysis of documents of collective subjects of the Bologna 
process made it possible to find out the factors, principles, directions, forms and trends of the 
internationalization of the process of doctoral training in EHEA. 

It is revealed that formation of the normative principles of doctoral training is related 
to the approval of “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG)” (Bergen, 2005). Further development of the international co-operation 
in the QA of doctoral training was acquired during a series of Ministerial Meetings of the 
Bologna Process Participants (London (2007), Leuven (2009), Bucharest (2012), Yerevan 
(2015). Clarification of the specifics of QA of doctoral training was made due to the approval 
of its fundamental principles (Salzburg I), which stated that the key component of the 
doctoral program is research, which is an integral part of the University’s research programs. 

The institutional framework for European cooperation in the field of QA of doctoral 
training has become the international professional network of providers of doctoral 
programs EUA-CDE. Its participants initiated a series of research on the most pressing 
problems of doctoral training in EHEA. 

The study stated that the result of the development of international cooperation in 
the field of study is the internationalization of QA processes, formation of the European 
dimension of QA of doctoral training, which has both quantitative characteristics (indicators 
of the quality of the educational program and research), and qualitative (features of the 
quality culture of the doctoral training). 

The systematic and logical analysis of the normative bases and the actual state of the 
investigated process in Ukraine made it possible to highlight problems and identify 
prospective ways of participation of the Ukrainian higher education system in shaping the 
European dimension of QA in doctoral training. 

Key words: doctoral training, doctoral education, doctoral programme, quality 
assurance, Bologna process, international cooperation, internationalization, European area 
of higher education. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У СИСТЕМІ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ  
УКРАЇНИ І КАНАДИ 

 
У статті розкрито методологічні засади психолого-педагогічної підготовки 

професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади. Автором на основі 
аналізу фахової літератури доведено, що сьогодні немаю дійсного глобального 
інструменту щодо стандартизації змісту підготовки й відбору професійних суддів у 
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суддівській системі, ѐка б об’юднувала всіх учасників. Це поѐсняютьсѐ відмінностѐми в 
історичному аспекті, устрої судових систем держав. Результатом дослідженнѐ 
стало визначеннѐ тринадцѐти ѐкостей, ѐкі можна згрупувати у три блоки: 
розуміннѐ лядських відносин; оволодіннѐ судовими методами; екологічний та 
управлінський аналіз. Таким чином, саме передача професійних прийомів та 
цінностей ю основоя принципів суддівської освіти.  

Ключові слова: суд, суддівська освіта, саморегулѐціѐ, педагогічна майстернісь, 
психолого-педагогічні техніки, лядські відносини, управлінський аналіз,  
інтерактивне навчаннѐ, тренінг, дистанційне навчаннѐ. 

 
Постановка проблеми. Аналіз наукових джерел, інноваційної 

вітчизнѐної практики та досвіду психолого-педагогічної підготовки суддів у 
системі суддівської освіти цивілізованих країн сучасності, а також соціальні 
виклики суспільства, що стрімко зміняютьсѐ на всіх його рівнѐх, зумовив 
необхідність переосмисленнѐ змісту психолого-педагогічної підготовки в 
системі суддівської освіти в Україні.  

Науковці і практики юдині у визнанні, що сильна, незалежна судова 
влада здатна справлѐти істотний, всебічний вплив на життюдіѐльність 
держави, тому значеннѐ процесу формуваннѐ високопрофесійного 
суддівського корпусу длѐ здійсненнѐ справедливого правосуддѐ важко 
переоцінити. Цей процес, ѐк стверджуять дослідники, передбачаю 
забезпеченнѐ суддівської освіти науково-викладацькими кадрами, 
удосконаленнѐ науково-методичної та педагогічної діѐльності. Тому 
спільна наукова й освітнѐ діѐльність установ ю необхідністя. Натомість, нині 
існую коло проблем щодо узгодженнѐ і застосовності принципів 
психопедагогічної теорії комунікації й так званої «універсалістської 
макроетики» [1], до суддівської діѐльності ѐк такої та до низки її сфер – 
зокрема (оскільки діювість цих принципів ускладняютьсѐ нормативними, 
адміністративними, державними й політичними та іншими чинниками, що 
здатні скласти противагу вищеназваним принципам).  

Мета статті – визначеннѐ змісту та важливості психолого-педагогічної 
підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади. 

У процесі дослідженнѐ нами  з’ѐсовано, що в основу конструктивної 
підготовки професійних суддів закладено принципи практичної 
спрѐмованості та оріюнтованості на глибоке оволодіннѐ кандидатом 
уміннѐми й навичками, необхідними при здійсненні правосуддѐ – засади, 
ѐкі визнані та широко використовуятьсѐ в міжнародній практиці. 
Принципами психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у 
системі суддівської освіти виступаять: науковості, системності, юдності 
раціонального та емоційного, юдності предметного й особистісно-
оріюнтованого вивченнѐ психолого-педагогічної науки, юдності емпіричного 
і теоретичного знаннѐ, доступності, наочності, активності, зв’ѐзку вивченнѐ 
психології та педагогіки з життѐм та практикоя.  
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Аналіз актуальних досліджень. Принагідно зауважимо, що 
словосполученнѐ «освіта дорослих» поюдную, деѐкоя міроя, взаюмовиклячні 
понѐттѐ. Адже суттністя освіти ю юдність навчаннѐ і вихованнѐ, а дорослий ю 
лядиноя, ѐка вже досѐгла повноліттѐ, здобула освіту і користуютьсѐ всіма 
громадѐнськими правами *2+. Така освіта виѐвлѐютьсѐ ефективноя тільки за 
умови врахуваннѐ пляралізму інтересів і поглѐдів інших. Тому освіта 
дорослих і визначаютьсѐ ѐк виклячно добровільна. Передачу, транслѐція 
інформації про знаннѐ і вміннѐ, цінності та принципи дорослий може 
прийнѐти, а може й відхилити *3+. Теоретичні міркуваннѐ про освіту дорослих 
залежать від методології сучасної андрагогіки (від грецьк. – доросла 
лядина) – теорії навчаннѐ дорослих, підґрунтѐм ѐкої виступаю ідеѐ про 
невтручаннѐ, але стимуляваннѐ внутрішніх сил (мотивації) дорослої лядини 
до самонавчаннѐ, до збільшеннѐ її освітніх потреб *4+. Адже екстраполѐціѐ 
системи початкової, середньої та вищої освіти на сферу освіти дорослих 
неможлива *2+.  

До проблеми розвитку освіти дорослих в Україні й застосуваннѐ 
андрагогічного підходу в системі професійної освіти зверталисѐ в своїх 
працѐх багато вчених (С. Болтівець *5+, О. Дем’ѐнчук *6+, Л. Лісіна *7+ та ін.). 
Так, С. Болтівець наполѐгаю на ролі освіти, місії андрагогіки ѐк теорії та 
методики суспільної просвіти в розвиткові можливостей адаптації дорослої 
лядини до умов життѐ суспільства, ѐкі невпинно ускладняятьсѐ *5, с. 11+.  

У дослідженні С. І. Змійова *8+ небезпідставно наголошуютьсѐ на 
протиріччі між практикоя навчаннѐ дорослих, у ѐкій на емпіричному рівні 
використовувалисѐ інші, ніж у навчанні недорослих, підходи до організації 
навчаннѐ. С. О. Філін обґрунтовую андрагогічний підхід до організації 
професійного навчаннѐ персоналу підприюмства *9+. Існую думка *8, с. 77+, 
що андрагогіка ю дороговказноя ниткоя Аріадни сучасної лядини, ѐка 
прагне розв’ѐзати наѐвні сучасні проблеми за допомогоя навчаннѐ. 

На наше переконаннѐ, центральноя ідеюя андрагогіки ѐк інноваційної 
освіти ю неперервне усуненнѐ невизначеності статусу лядини в світлі 
пізнавальних і діѐльнісних практик упродовж усього життѐ, а також 
виѐвленнѐ й розкриттѐ все більш глибоких вимірявань її самості, нових 
глибин і масштабів її буттѐ. Як зауважую М. Акопова, на сьогодні інноваційну 
освіту варто розглѐдати ѐк «системну сукупність освітніх процесів, заснованих 
на активному застосуванні новітніх інформаційних та організаційно-
педагогічних технологій, що передбачаю впровадженнѐ теоретичних, 
практичних та педагогічних інновацій» *10, с. 150+. Специфікоя інноваційної 
освіти ю формуваннѐ особистості, ѐка компетентно, ефективно і креативно 
актуалізуютьсѐ в усіх сферах суспільного життѐ. Саме в цьому аспекті 
андрагогіка спираютьсѐ на знаннѐ з акмеології. 

Відомо, що за своїм змістом акмеологіѐ ю новоя наукоя, що розроблѐю 
методологія, технології та практичні засоби, що забезпечуять реальне 
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вдосконаленнѐ лядини. Розробники теорії андрагогіки в Україні (О. Пюхота, 
В. Пуцов, Л. Набока) вважаять, що «об’юднуячим методологічним 
елементом андрагогіки та акмеології ю категоріѐ дорослого суб’юкта, що 
розкриваю сенсожиттюві ѐкості особистості, її творчу інтуїція, ініціативу й 
акмеологічні резерви» *11, с. 12–13+. Завдѐки актуалізації цих ѐкостей 
особистість досѐгаю високого рівнѐ професіоналізму та креативної 
майстерності. Наприклад, Ю. Калиновський *12+ аналізую андрагогіку ѐк 
дисципліну, що дозволѐю дорослим, ѐкі готуятьсѐ до соціальної професійної 
творчості, виховувати здатність до самостійного й відповідального мисленнѐ. 
Відповідно, стратегічноя метоя андрагогіки ю відкриттѐ нових технологій 
освіти, самоосвіти, вихованнѐ та вдосконаленнѐ дорослої лядини, а також їх 
інтенсивне впровадженнѐ в соціально-педагогічну практику. 

Як переконуять результати проведених у цьому ракурсі досліджень, 
формуваннѐ андрагогічної компетентності педагога тісно пов’ѐзано з 
формуваннѐм його «індивідуальної філософії» (професійного кредо) відносно 
процесу навчаннѐ. На думку Р. Хемстри – представника гуманістичної 
концепції *13+, базовим фундаментом андрагогічного кредо ю 
сконцентрованість навчального процесу на дорослому, створенні умов длѐ 
навчаннѐ та досѐгненні дорослим максимального успіху. Водночас, ѐк 
зауважуять науковці, надзвичайно важливим ю, порѐд із професійними 
ѐкостѐми андрагога, наѐвність у нього індивідуального стиля, тобто 
характеру мовленнѐ, оригінального мисленнѐ, поведінки тощо та таких 
ѐкостей, ѐк трансцендентність (розуміннѐ власної, індивідуальної, 
комунікативної та загальної культури ѐк основи вдосконаляваннѐ), ставленнѐ 
до навчальної ситуації не ѐк до контроля, а ѐк до здатності зрозуміти, чим ѐ 
можу бути корисний дорослим; толерантність (позиціѐ терпимого ставленнѐ 
до дорослого, до його ціннісного світу, поглѐду); емпатійність (уміннѐ 
емоційно «підклячатисѐ» до особистості дорослого учнѐ, «відчувати» 
кожного свого учнѐ й емоційно відгукуватисѐ на його проблеми, запити, 
почуттѐ); конгруентність (знаннѐ власного світу почуттів і прийнѐттѐ себе ѐк 
особистість, що розвиваютьсѐ, маю право на помилку); рефлективність 
(активне й відсторонене спостереженнѐ за своюя діѐльністя, готовність до її 
переглѐду, до різноманіттѐ реакцій у взаюмодії з дорослими, до стосунків, 
спрѐмованих на контакт із дорослими); автономність. 

Методи дослідження. На основі аналізу наукових  та практичних 
досліджень у процесі впровадженнѐ результатів у практичну діѐльність  
судді-викладача було доведено, що компонентами психолого-педагогічної 
підготовки професійних суддів слід вважати: розвиток психологічної 
культури судді, психолого-педагогічну компетентність судді, усвідомленнѐ 
свого внутрішнього потенціалу, сильних і слабких сторін своюї особистості. 
Фазами психолого-педагогічної підготовки виступаять: адаптаціѐ, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 10 (74) 

107 

індивідуалізаціѐ, інтеграціѐ. Установлено, що ці фази охопляять: 
психофізичні властивості особистості; психічні стани; психічні процеси. 

Виклад основного матеріалу. Ми вважаюмо, що сутність педагогічної 
взаюмодії між суб’юктами психолого-педагогічної підготовки з позицій 
андрагогіки охопляю: 1) установленнѐ відносин довіри на основі визнаннѐ 
іншої лядини особистістя; 2) відвертість, щирість власної поведінки 
суб’юктів, відповідність думок – почуттѐм, словам – невербальним діѐм – 
конкретній ситуації; 3) наданнѐ суб’юктам свободи висловленнѐ думок, 
почуттів, участі у прийнѐтті рішень тощо. 

Всебічний аналіз систем суддівської освіти 20 країн світу та 
порівнѐннѐ схожих і відмінних ознак суддівської освіти України та Канади 
дозволѐю зробити висновок, що загальним правилом відбору суддів, ѐке 
часто може навіть не отримувати розгорнутого визначеннѐ в 
законодавстві, виступаю урахуваннѐ особистих ѐкостей кандидатів. Адже 
суддѐ повинен мати не тільки високу кваліфікація, а й відповідні моральні 
ѐкості, провідноя серед цих ѐкостей визнано доброчесність. 

Суддівська освіта саме Канади ю невід’юмним прикладом длѐ 
ефективної та стабільної судової реформи в багатьох країнах. 

Національний суддівський інститут Канади (National Judicial Institute – 
NJI) був створений у 1988 році. Одним із головних понѐть, визначених NJI 
післѐ його створеннѐ стало понѐттѐ соціального контексту (social context). 
Починаячи ще з кінцѐ 1980-х, років Західний Суддівський освітній центр 
(Western Judicial Education Centre – WJEC) почав готувати матеріали, що 
виѐвилисѐ револяційними в аспекті способів підготовки суддів із питань 
соціального контексту галузі суддівської освіти  Канади. 

Початковий етап становленнѐ системи суддівської освіти в Канаді 
закінчивсѐ у 1995 році, коли мандат Західного Суддівського освітнього 
центру (WJEC) підійшов до кінцѐ. До піонерської роботи WJEC суддівська 
освіта в Канаді була значноя міроя зосереджена тільки на основних 
правових питаннѐх і основними формами навчаннѐ були тривалі лекційні 
занѐттѐ длѐ великих груп суддів. Проблеми соціального контексту 
розглѐдалисѐ побіжно. Але було доведено, що соціальний контекст не 
можливо опанувати у процесі групової лекції: це не просто предметна 
область, ѐка може бути представлена таким чином. До ціюї роботи були 
залучені ѐк науковці, так й члени колегії адвокатів.  

Констатуютьсѐ, що визнаячи основоположну важливість соціального 
контексту суддівської освіти, у 1994 Канадська Судова Рада (CJC) прийнѐла 
резоляція, що закликала до розробки питань соціального контексту в 
суддівській освіті, вивченнѐ ѐкого було би «всеосѐжним, глибокими і 
заслуговувало на довіру», а також вклячало аспекти рівності рас і статей. 
Система вивченнѐ соціального контексту ґрунтуютьсѐ на «трьох китах», 
«трьох стовпах» принципів: перший передбачаю: саме судді навчаять 
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суддів, що може привести до розвитку суддівської освіти – перший стовп; у 
той час керівники громадських організацій та вчені служитимуть у ѐкості 
двох інших стовпів у створенні основи длѐ всебічної суддівської освіти. 
Оскільки опанувати соціальний контекст суддівської освіти необхідно 
самим суддѐм, ѐкі маять яридичну вищу освіту і тому не можуть бути 
досвідченими фахівцѐми-експертами в соціально-культурних та психолого-
педагогічних питаннѐх, доведено, що залученнѐ експертів із цих галузей 
знань ю принципово-важливим і дозволѐю розглѐдати питаннѐ 
різноманітності, а також усунути недоліки та урахувати відмінності, щоб 
допомогти вивчити питаннѐ соціального контексту суддѐми. 

Освітній проект соціального контексту Канади (Social Context Education 
Project SCEP) був розділений на два етапи: перший передбачав вивченнѐ 
багатопрофільного соціального контексту Консультативним комітетом, 
розробку та презентація пілотних програм вивченнѐ соціального контексту у 
трьох судах різних провінцій; другий етап почавсѐ з консультацій NJI, ѐкі мали 
на меті обговореннѐ щодо досѐгнень першого етапу і встановленнѐ 
пріоритетів длѐ наступного етапу. Наразі «десѐть принципів соціального 
контексту суддівської освіти» стали обов’ѐзковими в Канаді і слугуять 
моделля длѐ збереженнѐ та інтеграції соціального контексту суддівської 
освіти в усіх формах професійної підготовки суддів. А саме: 1. Судове 
керівництво. 2. «Три стовпи» інтегрованого соціального контексту судової 
освіти. 3. Стійка інтеграціѐ соціального контексту. 4. Специфіка введеннѐ і 
актуальність. 5. Оцінка потреб. 6. Зосередженнѐ на ролі судді. 
7. Кваліфіковані розробники і команда. 8. Ефективна програма і розробка 
навчального плану. 9. Принципи навчаннѐ дорослих длѐ суддів. 10. Оцінка і 
зворотній зв’ѐзок.  

Психолого-педагогічна підготовка професійних суддів ю вельми 
значущоя, адже така підготовка маю позитивний вплив на розвиток їх 
особистісних властивостей, зокрема здатності до самоосвіти, 
комунікабельності, професійної спрѐмованості. Така підготовка в системі 
суддівської освіти Канади маю два варіанти: короткий варіант психолого-
педагогічної підготовки – сесіѐ складаютьсѐ з 12–15-ти занѐть (від 24 до 
30 годин) та програма розширеного супроводу – складаютьсѐ з 35 сеансів 
(70 годин). Така программа розрахована на 12 тижнів (3 занѐттѐ на тиждень). 
Коротка програма може бути опанована за 5 тижнів. Це багатогранна 
програма, ѐка містить такі блоки навчаннѐ: a) програми ѐк інтелектуально-
когнітивний розвиток уваги, пам’ѐті тощо, управліннѐ гнівом, релаксаційне 
тренуваннѐ, техніки вербальної та невербальної взаюмодії; b) навчаннѐ 
соціальних навичок, подоланнѐ конфліктних ситуацій; с) менеджмент, тренінг 
із вирішеннѐ особистісних проблем, підвищеннѐ мотивації, усвідомленнѐ 
власних цінностей. Констатуютьсѐ перевага програм «Навички та спілкуваннѐ 
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суддів» – програми розвитку навичок та комунікації длѐ новопризначених 
суддів та освітньої програми «Нові судді». 

Український шлѐх формуваннѐ системи суддівської освіти  
розпочавсѐ у 2010 році. Так, 21 груднѐ 2010 року рішеннѐм Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України на виконаннѐ вимог Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів України», длѐ проведеннѐ активної роботи 
щодо налагодженнѐ процедури забезпеченнѐ формуваннѐ ѐкісного 
суддівського корпусу, було створено Національну школу суддів України 
(НШСУ) – державну установу, науковий заклад та методичний центр 
суддівської освіти. Чинний Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 
вперше на законодавчому рівні закріпив базові стандарти підготовки 
професійних суддів та відкрив широкі можливості длѐ участі суддівської 
спільноти у створенні власного науково-методичного центру. 
Обґрунтовуютьсѐ, що такі стандарти закріплені в низці положень: 1) НШСУ 
створена при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і здійсняю своя 
діѐльність відповідно до Закону та статуту, що затверджуютьсѐ Вищоя 
кваліфікаційноя комісіюя суддів України; 2) на НШСУ не поширяютьсѐ 
законодавство про вищу освіту; 3) НШСУ ю державноя установоя зі 
спеціальним статусом, що забезпечую підготовку висококваліфікованих 
кадрів длѐ судової системи та здійсняю науково-дослідну діѐльність. 

Освітні установи України і Канади – Національна школа суддів України 
(НШСУ) та Національний суддівський інститут Канади (NJI) – ю спорідненими 
організаціѐми, завданнѐм ѐких ю забезпеченнѐ ефективної професійної 
підготовки суддів у своїх країнах. Канадські судді та інші учасники проекту 
прагнуть зрозуміти потреби української сторони й бути корисними. 

Клячовими аспектами НШСУ на сьогодні виступаять: оперативне 
плануваннѐ та подальші практичні дії щодо розробки нових навчальних 
програм і курси длѐ суддів, призначених на посаду вперше; організаційний 
розвиток – курси з розвитку педагогічних та управлінських навичок длѐ 
суддів – викладачів і працівників НШСУ; залученнѐ суддів до розробленнѐ й 
викладаннѐ курсів; дистанційне навчаннѐ та розробка електронних ресурсів. 
Відбуваютьсѐ продовженнѐ роботи над розробкоя курсів і програм. Ефектив-
на інтерактивна освіта суддів у НШСУ складаютьсѐ з трьох компонентів: 
суддівських навичок, ѐкі дозволѐять добре виконувати своя роботу, 
наприклад, вести судове засіданнѐ, складати судові рішеннѐ; знань права, ѐк 
матеріального, так і процесуального, та вміннѐ їх застосувати, наприклад, при 
оцінці доказів; соціального контексту розуміннѐ, ѐк інші сприймаять судовий 
процес та судове рішеннѐ, чи вони відчуваять себе почутими? 

Проведений аналіз дозволив дійти висновку, що, не зважаячи на 
увагу суддів та науковців до питань психолого-педагогічної підготовки в 
системі суддівської освіти, її практична реалізаціѐ у професійній підготовці 
в Україні ю вкрай обмеженоя. Існую виразна суперечність між потребоя в 
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такій підготовці, та недостатнім станом її задоволеннѐ у вітчизнѐних 
умовах. Потребуять подальшого вдосконаленнѐ ще й зміст та форми 
реалізації такої підготовки.  

Зміст психолого-педагогічної підготовки професійних суддів у системі 
суддівської освіти України доцільно  розглѐдати у двох напрѐмах: по-
перше, длѐ забезпеченнѐ достатнього особистісного розвитку суддів 
необхідно розширявати склад психолого-педагогічних дисциплін НШСУ: 
окрім дисциплін психологічної тематики, передбачати вивченнѐ 
педагогічних дисциплін: «Основи самоосвіти», «Риторика», «Психологіѐ 
діѐльності та навчальний менеджмент», «Професійна педагогіка», 
«Педагогічна майстерність» тощо; по-друге, звернути посилену увагу на 
вибір і підготовку викладачів до такої діѐльності. 

Установлено, що серед першочергових заходів, ѐкі ю викликом 
сьогоденнѐ длѐ НШСУ в аспекті психолого-педагогічної підготовки 
професійних суддів, насамперед, доцільно  розробити цілісну програму, у 
межах ѐкої  необхідно сформувати інституційний потенціал НШСУ ѐк 
юдиного та провідного науково-методичного центру, здатного повноя 
міроя задовольнити потреби суддів у психолого-педагогічній підготовці та 
підвищенні кваліфікації на основі використаннѐ сучасних психолого-
педагогічних технологій та методик. 

Длѐ цього першечерговими завданнѐми ю вдосконаленнѐ системи 
підготовки кандидатів на посаду судді, ѐка б забезпечувала судову систему 
України високопрофесійними фахівцѐми з об’юктивно оціненим рівнем 
особистих і моральних ѐкостей, здатними чесно, неупереджено та 
об’юктивно здійснявати в майбутньому судочинство; розширеннѐ переліку 
психолого-педагогічних дисциплін НШСУ; побудова ефективної моделі 
співпраці НШСУ та всього суддівського корпусу, залученнѐ найкращих та 
найдосвідченіших суддів до викладаннѐ, що володіять педагогічними 
навичками, педагогічноя майстерністя. 

Виходѐчи з того, що навчаннѐ у НШСУ здійсняютьсѐ суддѐми та 
експертами з кожної дисципліни, викладачів доцільно відбирати з числа 
найкращих у своїй професії, органом, ѐкий ю відповідальним за навчаннѐ, з 
урахуваннѐм знаннѐ суддея предметів, ѐкі він викладаю, навичок 
викладаннѐ та педагогічної майстерності. 

Висновки. На основі аналізу фахової літератури доведено, що сьогодні 
немаю дійсного глобального інструменту, чи будь-ѐкої загальноприйнѐтої 
міжнародної хартії щодо стандартизації змісту підготовки та відбору 
професійних суддів у суддівській системі, ѐка б об’юднувала всіх учасників. Як 
це не парадоксально, така ситуаціѐ фактично не ю результатом відсутності 
консенсусу. Це поѐсняютьсѐ відмінностѐми в історичному аспекті, устрої 
судових систем держав. Наприклад, Французька національна школа суддів, з 
нагоди її останньої великої реформи, розробила визначеннѐ переліку 
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особистісно-професійних ѐкостей суддів. Ці тринадцѐть ѐкостей можна 
згрупувати в три блоки: розуміннѐ лядських відносин; оволодіннѐ судовими 
методами; екологічний та управлінський аналіз. Таким чином, саме передача 
професійних прийомів та цінностей ю основоя принципів суддівської освіти.  

Натомість, Європейський вектор державотвореннѐ, обраний 
Україноя, обумовляю гостру потребу в адаптації законодавства України в 
секторі ястиції до acquis communautaire ЄС, зокрема в частині 
запровадженнѐ стандартів суддівської освіти ѐк важливої складової 
покращеннѐ ѐкості та ефективності національного судочинства, 
підвищеннѐ довіри громадськості до правосуддѐ. 
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РЕЗЮМЕ 

Зуева Лариса. Методологические основы психолого-педагогической подготовки 
профессиональных судей в системе судейского образованиѐ Украины и Канады.  

В статье раскрыты методологические основы психолого-педагогической 
подготовки профессиональных судей в системе судейского образованиѐ Украины и 
Канады. Автором на основе анализа профессиональной литературы доказано, что 
сегоднѐ нет действенного глобального инструмента длѐ стандартизации содержаниѐ 
подготовки и отбора профессиональных судей в судейской системе, котораѐ бы 
объединѐла всех участников. Это объѐснѐетсѐ различиѐми в историческом аспекте, 
устройстве судебных систем государств. Результатом исследованиѐ стало 
определение тринадцати качеств, которые можно сгруппировать в три блока: 
понимание человеческих отношений; овладение судебными методами; экологический и 
управленческий анализ. Таким образом, именно передача профессиональных приемов и 
ценностей ѐвлѐетсѐ основой принципов судейской образованиѐ. 

Ключевые слова: суд, судейское образование, саморегулѐциѐ, педагогическое 
мастерство, психолого-педагогические техники, человеческие отношениѐ, 
управленческий анализ, интерактивное обучение, тренинг, дистанционное обучение. 

 
SUMMARY 

Zuіeva Larysa. Methodological foundations of psychological-pedagogical training of 
professional judges in the system of judicial education of Ukraine and Canada. 

The article reveals the methodological foundations of psychological-pedagogical training 
of professional judges in the system of judicial education of Ukraine and Canada. The author, 
based on the analysis of professional literature, has proved that today there is no real global 
instrument for standardizing the content of training and selection of professional judges in the 
judiciary system, which would unite all the participants. This is due to differences in the historical 
aspect, the structure of the judicial systems of states. The result of the study was the definition of 
thirteen qualities, which are grouped into three blocks: an understanding of human relationships; 
mastery of court methods; environmental and managerial analysis. Thus, the transfer of 
professional techniques and values is the basis of the principles of judicial education. 

First of all, it is expedient to develop a coherent program in the framework of which it 
is necessary to form the institutional capacity of the NSJU as the only and the leading 
scientific and methodological center capable to fully satisfy the needs of judges, among the 
immediate measures that are a challenge for the present day for the NSJU in the aspect of 
psychological-pedagogical training of professional judges. In psychological-pedagogical 
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training and improvement of qualification on the basis of the use of modern psychological-
pedagogical technologies and techniques. 

For this purpose, the primary tasks are to improve the system of training candidates 
for a position of judge, which would provide the judicial system of Ukraine with highly 
professional specialists with an objectively assessed level of personal and moral qualities that 
can honestly, impartially and objectively carry out judicial proceedings in the future; 
extension of the list of psychological and pedagogical disciplines of the NSJU; building an 
effective model of cooperation between the NSJU and the entire judicial corps, attracting the 
best and most experienced judges to teaching, having pedagogical skills. 

Based on the fact that training at the NSJU is carried out by judges and experts in 
each discipline, it is advisable for the teachers to choose among the best in their profession 
the body, responsible for training, taking into account the judge’s knowledge of the subjects 
he teaches, teaching skills and pedagogical skills. Based on the analysis of professional 
literature, it has been proved that today there is no real global instrument, or any generally 
accepted international charter, to standardize the content of training and selection of 
professional judges in the judiciary system, which would unite all the participants. 
Paradoxically, this situation is not actually the result of a lack of consensus. This is due to 
differences in the historical aspect, the structure of the judicial systems of states.  

For example, the French National School of Courts, on the occasion of its last major 
reform, has developed a definition of a list of the personal and professional qualities of 
judges. These thirteen qualities can be grouped into three blocks: an understanding of human 
relationships; mastery of the court methods; environmental and managerial analysis. Thus, 
the transfer of professional techniques and values is the basis of the principles of judicial 
education. Instead of this, the European vector of state-building chosen by Ukraine prompts 
the urgent need for adaptation of Ukrainian legislation in the justice sector to the acquis 
communautaire of the EU, in particular in regards to the introduction of standards for judicial 
education as an important component in improving the quality and efficiency of national 
judiciary system, and increasing public confidence in judiciary system. 

Key words: court, judiciary education, self-regulation, pedagogical mastery, 
psychological-pedagogical techniques, human relations, managerial analysis, interactive 
learning, training, distance learning. 
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