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У посібнику представлені матеріали навчальної програми для перекладачів
жестової мови та перекладачів дактилологів, які приймають участь у якості перекладача у
судових провадженнях. Запровадження навчальної програми з цієї тематики сприятимуть
належному забезпеченню доступу людей з інвалідністю до правосуддя. Громадські
організації, які представляють права та інтереси людей з інвалідністю та професійні
об’єднання перекладачів жестової мови, зможуть використати дані навчальні матеріали
для розробки та впровадження власних програм з навчання перекладачів жестової мови.

·

·
·
·
·
·

Посібник складається із шести частин:
Частина 1 «Розробка навчальної програми для перекладачів жестової мови та
перекладачів дактилологів» стосується процесу планування програми, зокрема
принципів навчання дорослих, мети навчальної програми, необхідності
колективного планування та обговорення програми, визначення цілей програми та
викладачів, а також використання цього посібника.
Частина 2 «Графік занять» пропонує одно денний розклад навчання, загальною
тривалістю до 8 годин.
Частина 3 «Конспект заняття» включає виклад змістовної частини навчання та
інструкції щодо методики представлення матеріалу учасникам.
Частина 4 «Матеріали» включає навчальні матеріали для учасників.
Частина 5 «Слайди» пропонує зміст наочних матеріалів.
Частина 6 «Оцінка навчання» містить форму оцінки якості навчальної програми,
матеріалів та викладачів.

Даний посібник підготовлено за ініціативи РГБФ «Право і Демократія» в рамках
реалізації проекту «Покращення рівня правової обізнаності перекладачів жестової мови
про судові послуги та процедури», який здійснюється за підтримки американського
народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках
Програми «Нове правосуддя». В розробці навчальних матеріалів викладених в цьому
посібнику також взяли участь експерти Львівського обласного відділення Українського
фонду «Реабілітація осіб з інвалідністю», Національної Асамблеї людей з інвалідністю
України, Вінницької міської організації соціального розвитку та становлення окремих
малозахищених категорій молоді «Паросток», та Всеукраїнської громадської організації
інвалідів «Українське товариство глухих» (УТОГ).
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ЧАСТИНА 1
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ
ДАКТИЛОЛОГІВ.

I.

Принципи навчання дорослих.

II.

Процес планування.

III.

Використання навчально-методичного посібника.
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Дана частина навчально-методичного посібника представлена у трьох аспектах, які
доцільно брати до уваги при розробці навчальної програми для перекладачів жестової
мови та перекладачів дактилологів. По-перше, оскільки навчання перекладачів жестової
мови та перекладачів дактилологів є різновидом навчання дорослих осіб, ця частина
починається зі стислого огляду принципів навчання дорослих, що становлять підґрунтя
для планування програми. Далі представлено процес планування моделі курсу. Цей розділ
закінчується рекомендаціями щодо використання навчально-методичного посібника при
розробці програми для навчальних семінарів для перекладачів жестової мови.
I

Принципи навчання дорослих

Чотири види принципів навчання дорослих є доречними для планування
навчальних програм для перекладачів жестової мови. По-перше, дорослі особи мають
низку характеристик, які впливають на те, як вони навчаються. По-друге, цілі навчання та
навчальні роботи можуть стосуватися шести різних рівнів мислення дорослих. По-третє,
щоб гарантувати досягнення цілей навчальної програми всіма учасниками, потрібні
різнопланові навчальні методи. І по-четверте, важливими компонентами ефективного
навчання дорослих є друковані та наочні матеріали.
Характеристики «дорослих учнів». Навчання суддів буде максимально ефективним,
якщо при його підготовці взяти до уваги такі характеристики «дорослих учнів».
·

·

·

·

- Дорослі особи зазвичай прагнуть здобути нову інформацію і навички, якими
можна негайно скористатися. Менш імовірно, що вони бажатимуть нових знань як
таких.
- Дорослі володіють значним обсягом знань та досвіду ще до того, як починають
опановувати навчальну програму. Існуючі знання та досвід учасників – важливий
ресурс для викладачів навчальних програм для перекладачів жестової мови.
- Дорослі навчаються найуспішніше, коли вони відчувають, що їх цінують і
поважають. Вони побоюються відкритої конкуренції та провалу в очах публіки, і це
певною мірою шкодить навчанню.
- Дорослі краще засвоюють навчальний матеріал, коли беруть активну й творчу
участь у самому процесі навчання.

Рівні мислення дорослих. Блум (Bloom) у своїй таксономії навчання стверджує, що
у дорослих навички мислення можна розділити на шість категорій складності. Навчання
перекладачів жестової мови можна вибудувати таким чином, щоб допомогти учасникам
досягти встановлених цілей на всіх вказаних нижче рівнях.
·
·

Знання. На цьому, найфундаментальнішому, рівні розуміння учасники можуть
повторювати, згадувати і характеризувати представлену інформацію.
Розуміння. Цей рівень вивчення передбачає відтворення учасниками інформації
власними словами. Вони можуть пояснювати, наводити приклади та
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·

·
·
·

підсумовувати.
Застосування. Учасники здатні застосовувати інформацію або навички в новій
ситуації. Вони можуть тлумачити, модифікувати та використовувати поняття й
навички.
Аналіз. На цьому рівні мислення учасники здатні роз’єднати ціле на складові
частини. Вони можуть виокремлювати, окреслювати й підрозділяти ідеї та навички.
Синтез. Цей рівень розуміння дає учасникам змогу використовувати інформацію
для створення нових ідей. Вони можуть розробляти плани й вирішувати проблеми.
Оцінка. На цьому, найвищому, рівні мислення учасники можуть складати
судження на основі набору критеріїв. Вони здатні до критичного осмислення речей.

Набір різнопланових навчальних методів. Жоден окремий навчальний метод не
може бути ефективним для всіх учасників. Так само жоден окремий навчальний метод не
підходить для досягнення всіх цілей навчання. Використання набору різнопланових
навчальних методів дасть змогу всім учням зберегти зацікавленість і досягти цілей
програми. Нижче дається опис різних видів навчальних робіт.
Лекція. Цей метод дозволяє інструкторові контролювати надання інформації.
Лекція може бути ефективним способом передачі інформації, коли цілі програми
обмежені здобуттям знань та досягненням розуміння. Однак більшість учасників не
здатні зберігати увагу до лекції впродовж більш ніж 20 хвилин підряд. Лекції
ефективніші, коли їх доповнює показ наочних матеріалів та коли їх поєднано з
іншими навчальними методами.
Дискусія. Дискусія є двостороннім спілкуванням між ведучим та учасниками або
безпосередньо між учасниками. Дискусія залучає учасників до активного навчання.
Вона може бути ефективним методом поліпшення запам’ятовування учасниками
понять і здатна допомогти їм здобути навички вирішення проблем та критичного
мислення. Дискусія дає змогу учасникам пропонувати нові ідеї і часто стимулює їх
продовжувати навчання. Дискусія може відбуватися у великій або малій групі, а
також між двома учасниками.
Ситуативний аналіз. У ситуативному аналізі фігурує реальна чи уявна ситуація,
що ілюструє поняття або навички. Цей метод може посприяти досягненню
прикладних цілей, а також тих, що пов’язані з аналізом, синтезом та оцінкою.
Ситуативний аналіз можна застосовувати при роботі у великій або малій групі, а
також індивідуально. Його можна проводити усно, проте зазвичай викладачеві
простіше, коли його представлено в письмовій формі. Ситуативні аналізи
найефективніші, коли в їх основі лежать реальні проблеми, з якими учасники
мають справу в своїй професійній діяльності.
Моделювання. Цей метод передбачає, що кожен учасник гратиме певну роль.
Моделювання має відображати реальні ситуації, що мають стосунок до учасників.
Переваги моделювання полягають у тому, що воно залучає учасників до активного
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навчання і заохочує їх до критичного мислення та оцінок. Моделювання має
ретельно готуватися ведучим, з тим щоб учасники чітко розуміли свої ролі та цілі
моделювання.
Письмова робота. Короткі письмові вправи можуть підсилювати ефект інших
навчальних методів. Наприклад, під час лекції викладач може зробити перерву на
дві хвилини, впродовж яких учасники мають підсумувати в письмовій формі
головні принципи лекційного матеріалу. Або ж, запропонувавши питання чи
проблему для дискусії, ведучий може попросити учасників коротко викласти на
папері їхні думки; скоріш за все, в подальшій дискусії візьмуть активну участь
більше учасників і прозвучить більше вдумливих відповідей. Додатковою
перевагою письмових вправ є те, що вони залучають до активної роботи кожного
учасника.
Вікторини. Вікторина передбачає, що учасники дадуть відповіді (мовчки, „самі
собі”, або в письмовій формі) на низку питань. Вікторини – ефективний спосіб
розпочати заняття, з’ясувавши настрої та визначивши знання учасників, а також
завершити заняття, закріпивши основні поняття, що їх було розглянуто на ньому.
Вікторини залучають учнів до активної роботи і можуть використовуватись як
метод започаткування дискусії.
Матеріали та наочні засоби. Більшість дорослих осіб краще засвоюють інформацію, коли
сприймають її візуально, а не на слух. Ефективність навчання зростає, коли інформація
подається й усно, і візуально. Отже, друковані матеріали та наочні засоби є важливими
компонентами продуктивного навчання суддів.
Друковані матеріали повинні фігурувати на кожному занятті програми навчання
перекладачів жестової мови. Ці матеріали можуть мати різні форми. Нижче дано опис
типових видів друкованих матеріалів, використовуваних у навчанні перекладачів жестової
мови.
Виклад. Цей вид матеріалу представляє інформацію в текстовій формі. Він містить
усю інформацію, яку викладач має намір представити усно, а іноді й додаткові
відомості. Учасники можуть підготуватися до заняття, прочитавши викладений
матеріал; його можна також використовувати як довідковий, коли програму буде
завершено.
Конспект. Цей вид матеріалу систематизує та підсумовує, в форматі конспекту,
інформацію, що представлена викладачем на занятті. Учасники можуть
користуватися конспектом під час заняття, щоб було легше слідкувати за лекцією і
засвоювати матеріал. Конспекти також можуть містити відповідні графи, які
можуть бути заповнені учасниками під час заняття, що має посприяти ще кращому
розумінню змісту.
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Перевірні листи. Перевірний лист містить низку питань для учасників або
вказівок, якими вони можуть користатися, щоб вирішувати проблеми, аналізувати
питання чи реалізовувати навички. Викладачі можуть використовувати перевірні
листи для структуризації своїх лекцій. Учасники можуть використовувати
перевірні листи під час заняття для того, щоби засвоювати зміст і оволодівати
навичками, а також після заняття з тим, щоби застосовувати здобуті знання й
навички у своїй професійній діяльності
Форми. Цей вид матеріалу є корисним і під час програми, і після її закінчення. Під
час заняття форми ефективно підходять для ілюстрації понять. Після завершення
заняття учасники можуть пристосувати форми до використання у своїй
повсякденній праці.
Бібліографія. Анотована бібліографія часто додається до вказаних вище видів
друкованих матеріалів. Анотації містять стислий опис джерел друкованої
інформації, а також вказівки учасникам щодо того, де вони зможуть дістати цю
літературу, якщо виявлять бажання дізнатися більше про ту чи ту тему, коли
програму буде закінчено.
Наочні засоби мають використовуватися під час занять. Вони допомагають учасникам
зрозуміти поняття, а викладачам дозволяють розширити арсенал активних навчальних
методів. Існує чотири види наочних засобів: плівкові слайди, дошки для крейди, фліпчарти та роздаткові матеріали.
Слайди – є найбільш поширеним видом електронних наочних засобів. Вони дають
змогу всім учасникам бачити один і той же матеріал одночасно. Викладачі можуть
підготувати слайди перед заняттям, написавши текст на слайді. На відміну від
матеріалу, який представлено на дошках, такі слайди є багаторазовими засобами
тож викладачі можуть використовувати їх постійно. Щоб максимізувати
ефективність слайдів як візуальних інструментів, на кожному з них слід давати
незначний обсяг тексту, а шрифт має бути досить великим для того, щоб усі
учасники могли прочитати текст.
Дошки для крейди – є вдалими наочними засобами для навчання й опанування
матеріалу, якщо використовувати їх ефективно. На дошці можна написати перелік
цілей заняття, ключових моментів лекції, ідеї, які висловлені учасниками в ході
дискусії, і багато чого іншого. Дошки є найефективнішими, коли викладач
використовує їх вибірково, подаючи на них лише найважливіші аспекти з метою
закріплення головних ідей заняття.
Фліп-чарти– це великі листи паперу. Викладачі в більшості ситуацій можуть
використовувати фліп-чарти замість слайдів та дошок. З огляду на свій обмежений
розмір, фліп-чарти не можуть бути настільки ж ефективними при роботі з
великими групами, як слайди та дошки. З іншого боку, фліп-чарти є ефективними
8

засобами для занять з малими групами, коли потрібно зафіксувати ідеї, які
висловлені учасниками. Крім того фліп-чарти є мобільним засобом, тож їх неважко
мати під рукою, коли відсутні інші наочні засоби.
Роздаткові матеріали – різноманітні візуальні засоби. До їх числа належать
конспекти, перевірні листи, графіки, діаграми, задачі, приклади та інструкції. Дані
матеріали дають змогу економніше розпоряджатися часом, відведеним на заняття,
оскільки учасникам не потрібно переписувати інформацію з дошки чи слайда. Крім
того це – багаторазові матеріали, тож викладачі можуть використовувати їх у
подальших заняттях, а учасники – після закінчення програми.
II

Процес планування

У цій частині навчально-методичного посібника представлено модель процесу
планування програми для перекладачів жестової мови та перекладачів дактилологів.
Модель покликана служити орієнтиром. У більшості ситуацій організаторам програми
навчання буде доцільно дотримуватися цієї моделі. Проте в окремих випадках
організатори пристосовують модель процесу планування до своїх конкретних потреб.
Модель процесу планування складається з п’яти елементів:
(1) оцінка потреб;
(2) цілі навчання;
(3) створення комітету з планування;
(4) викладацький склад;
(5) оцінка програми.
Оцінка потреб. Першим кроком організаторів програми для перекладачів жестової мови
та перекладачів дактилологів має стати проведення оцінки потреб. Один із способів
проведення ними такої оцінки – поставити собі низку запитань і спробувати дати на них
відповідь. Наприклад:
-

Чому потрібна або бажана програма навчань для перекладачів жестової мови та
перекладачів дактилологів?
На яку аудиторію має бути спрямовано програму?
Яким є нинішній рівень знань перекладачів жестової мови та перекладачів
дактилологів про роботу суду?
Що вони вже знають про людей з інвалідністю?
Який досвід мають вони у роботі із людьми з інвалідністю у судовому
провадженні?
Яке їхнє ставлення до людей з інвалідністю?
Які існують категорії людей з інвалідністю?
Які суттєві знання й навички потрібно здобути перекладачам жестової мови та
перекладачам дактиолологам для того щоб працювати із людьми з інвалідністю
у судовому процесі?
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Цілі навчання. Другий крок організаторів у ході планування програми для перекладачів
жестової мови та перекладачів дактилологів – намітити загальні навчальні цілі програми.
Цілі навчання є відповіддю на питання: “Що зможуть робити перекладачі жестової мови
та перекладачі дактилологи в результаті опанування програми?” При визначенні кожної
навчальної цілі організаторам варто дотримуватись трьох етапів процесу.
По-перше, почніть виклад навчальної цілі такими словами: «В результаті
опанування цієї програми перекладачі жестової мови та перекладачі дактилологи
зможуть...»
По-друге, виберіть дієслово, що позначає активну дію, щоб описати, що саме
зможуть робити перекладачі жестової мови перекладачі дактилологи після закінчення
програми, як-от «визначити», «вказати», «розробити», «створити», „проаналізувати”,
«дослідити». Уникайте таких дієслів як «знати» та «розуміти», оскільки вони не
відображають спостережувану поведінку. По-третє, закінчіть виклад навчальної цілі
відповідною конкретикою.
У результаті опанування цієї програми учасники зможуть:
1. Дізнатися про діяльність судової системи України та результати перебігу судової
реформи.
2. Дізнатися про правовий статус осіб з інвалідністю та правові можливості участі у
судовому провадженні перекладачів жестової мови та перекладачів дактилологів.
3. Дізнатися про процесуальні гарантії та правила звернення громадян до суду та
особливості роботи перекладача жестової мови та перекладача дактилолога у суді.
4. Ознайомитись з поняттями доступності будівель і приміщень суду для людей з
інвалідністю.
5. Вказати на закони та норми, які регулюють питання доступності людей з
інвалідністю до правосуддя.
6. Ознайомитись з психологічними особливостями осіб з інвалідністю та етичними
засадами надання послуг особам з інвалідністю перекладачами жестової мови та
перекладачами дактилологами в судовій системі.
7. Навести приклади дій перекладачів жестової мови та перекладачів дактилологів,
щодо спілкування із людьми з інвалідністю.
8. Дізнатися про практичні аспекти участі перекладача жестової мови та перекладачів
дактилолога у судових процесах.
9. Ознайомитися з практикою вирішення актуальних проблемних питань, пов’язаних
з участю перекладача жестової мови та перекладача дактилолога у судових
провадженнях.
Створення комітету з планування. Закінчивши оцінку потреб і намітивши навчальні цілі
програми, організатори мають утворити комітет з планування. Хоча спланувати програму
може й одна особа, проте саме колективне планування підвищує шанси на створення
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логічно вивіреного, збалансованого й репрезентативного курсу. Комітет з планування має
складатися з п’яти – восьми членів, обізнаних з навчанням перекладачів жестової мови та
перекладачів дактилологів з тематикою програми.
Комітет повинен запропонувати свої поради щодо основних елементів планування
програми. Комітет має розглянути оцінку потреб та навчальні цілі і висловити свою думку
щодо них. Потім комітет повинен представити висновки щодо конкретних тем, потрібних
для досягнення цілей навчання. Далі комітет має визначити, скільки часу слід відвести в
рамках програми на кожну окрему тему. Комітет повинен вирішити, які навчальні роботи
потрібні для досягнення цілей програми. Нарешті, комітет повинен дати потенційним
викладачам рекомендації щодо програми.
Викладацький склад. Ефективний склад викладачів є необхідним для досягнення успіху
курсу. В ідеалі викладачі повинні знати теми, що їх вони висвітлюватимуть, мати чудові
викладацькі навики і бути різного віку, статі та етнічного походження. Якщо це можливо,
викладачам слід зустрітися до початку програми, щоб узгодити зміст своїх занять і тим
самим уникнути повторів та пропусків. Інструктивний семінар (тренінг) з акцентом на
ефективних методиках навчання дорослих осіб, що передбачають активну участь
аудиторії в заняттях, якнайкраще допоміг би викладачам зробити програму ефективною.
Стосовно будь-якого із занять за програмою викладач, який має його проводити,
відповідає за розробку навчальних цілей, робіт, матеріалів та наочних засобів. В Частинах
3, 4 та 5 цього навчально-методичного посібника наведено рекомендації щодо навчальних
цілей, робіт, матеріалів та наочних засобів для кожного заняття за програмою. Викладачі
можуть використати ці елементи без змін або модифікувати їх згідно з потребами свого
заняття.
Загальні оцінки. Організатори повинні розробити форму для письмової оцінки якості та
успішності програми для навчання перекладачів жестової мови. Результати письмових
оцінок міститимуть важливу, з точки зору зворотного зв’язку, інформацію для
організаторів та викладачів, яка знадобиться їм при плануванні наступної реалізації
програми. Остання частина навчально-методичного посібника містить шаблон оціночної
форми для визначення ефективності змісту й матеріалів програми, а також роботи
викладацького складу.
III

Використання навчально-методичного посібника

Загальна мета цього посібника – дати змогу фахівцям у галузі навчання перекладачів
жестової мови та перекладачів дактилологів або організаторам навчань для перекладачів
жестової мови ефективно реалізувати навчальну програму. З цією метою посібник містить
вказівки щодо порядку денного та цілей навчання, навчальних робіт, змістовної частини,
пов’язані з програмою матеріали, наочні засоби та оціночну форму.
Хоча посібник має на меті полегшити реалізацію програми, проте в більшості випадків
організатори та викладачі можуть адаптувати її з урахуванням знань, настроїв і досвіду
11

учасників. Тож після проведення оцінки потреб організатори можуть видозмінити
навчальні цілі програми, надавши більшої ваги певним темам і перерозподіливши час,
відведений темам у рамках програми. Так само викладачі можуть ревізувати навчальні
цілі будь-якого із занять, модифікувати матеріали, обрати інші учбові роботи та
видозмінити наочні засоби з урахуванням свого викладацького стилю.
Таким чином, за певних обставин цей посібник служитиме моделлю, яку можна
використати, продублювавши курс. Проте частіше фахівці в галузі навчання перекладачів
жестової мови та перекладачів дактилологів витратять чимало часу й енергії,
пристосовуючи посібник до потреб учасників. У таких випадках цей посібник може стати
цінним джерелом інформації для організаторів програми та викладачів.
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ЧАСТИНА 2
ПОРЯДОК ДЕННИЙ НАВЧАННЯ

Вступ
I.

Навчання тривалістю 8 годин.

13

Вступ
З метою успішної та оптимальної реалізації навчальної програми
для
перекладачів жестової мови та перекладачів дактилологів, можуть бути відведені різні
обсяги часу. Тривалість програми залежить від того, який часовий проміжок
запропоновано для проведення одного заходу, обсягу практичних знань та досвіду
учасників, конкретних цілей, що їх організатори сподіваються досягти, а також від
широти та глибини пояснення тем. Навчання перекладачів жестової мови та
перекладачів дактилологів може бути одно денним або кількох годинним розділом
більш широкої навчальної програми. Однак з метою якісного викладання даної
тематики та здобуття її слухачами відповідних навиків оптимальним буде проведення
навчання тривалістю у 8 годин, протягом одного робочого дня.
Даний посібник містить один розклад програми – 8 годинний. Однак при
потребі можливо його змінити з метою застосування при реалізації самостійної
програми для перекладачів жестової мови та перекладачів дактилологів або ж при
викладанні тематики навчання - як окремого компоненту (розділу) більш ширшої
програми. 8 - годинний розклад можна скоротити, відмовившись від деяких цілей,
частин змісту та окремих компонентів навчання. З іншого боку, 8-годинний розклад
можна перетворити на більш тривалий завдяки розширенню та поглибленню
пояснення матеріалу, для чого передбачені додаткові навчальні компоненти з активним
залученням аудиторії.
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«ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ ОБІЗНАНОСТІ ПЕРНЕКЛАДАЧІВ
ЖЕСТОВОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДАКТИЛОЛОГІВ ПРО СУДОВІ
ПОСЛУГИ ТА ПРОЦЕДУРИ».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ НАВЧАННЯ
10:00 – 10:30

Реєстрація учасників.

10:30 – 11:00

Привітання учасників. Мета та завдання навчання перекладачів жестової
мови та перекладачів дактилологів. Огляд програми навчань.

11:00 – 11:35

Загальні поняття про судову систему України та форми судочинства.

11:35 - 12.00

Правовий статус осіб з інвалідністю. Правові можливості участі у судовому
провадженні перекладачів жестової мови та перекладачів дактилологів.

12:00 - 13:00

Процесуальні гарантії та правила звернення громадян до суду. Особливості
роботи перекладача жестової мови та перекладачів дактилологів у суді.

13:00 - 14:00

Перерва на обід.

14.00 – 14.35

Психологічні особливості осіб з інвалідністю. Етичні засади надання послуг
особам з інвалідністю перекладачами жестової мови та перекладачами
дактилологами в судовій системі. Подолання наслідків професійного
«вигорання» та його профілактика.

14.35 – 16.00

Робота в групах. Представлення результатів робочих груп.

16.00 – 16.15

Перерва.

16.15 – 17.00

Практичні аспекти участі перекладача жестової мови та перекладача
дактилолога у адміністративному, цивільному та кримінальному процесі.
Особливості взаємодії з адвокатами та законними представниками.

17.00 – 17.30

Основні аспекти фізичної доступності осіб з порушенням слуху до
правосуддя.

17.30 – 18.00

Підведення підсумків. Загальна дискусія.
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ЧАСТИНА 3
КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ
Вступ
I.

Привітання та загальний огляд.

II.

Мета та завдання навчання перекладачів жестової мови та
перекладачів дактилологів. Огляд програми навчань.

III.

Загальні поняття про судову систему України та форми
судочинства

IV.

Правовий статус осіб з інвалідністю. Правові можливості
участі у судовому провадженні перекладачів жестової мови
та перекладачів дактилологів.

V.

Процесуальні гарантії та правила звернення громадян до
суду. Особливості роботи перекладача жестової мови та
перекладачів дактилологів у суді.

VI.

Психологічні особливості осіб з інвалідністю. Етичні
засади
надання
послуг
особам
з
інвалідністю
перекладачами жестової
мови
та
перекладачами
дактилологами в судовій системі. Подолання наслідків
професійного «вигорання» та його профілактика.

VII.

Робота в групах. Представлення результатів робочих груп.

VIII.

Практичні аспекти участі перекладача жестової мови та
перекладача дактилолога у адміністративному, цивільному
та кримінальному
процесі. Особливості взаємодії з
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адвокатами та законними представниками.
IX.

Основні аспекти фізичної доступності осіб з порушенням
слуху до правосуддя.

X.

Підведення підсумків. Загальна дискусія.
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Вступ
У частині «Конспект заняття» посібника розкривається зміст і наводяться інструкції щодо
методики представлення матеріалу у кожній темі 8-ох годинної програми для перекладачів
жестової мови та перекладачів дактилологів. Теми розміщено в такому ж порядку, в якому їх
подано у «Порядку денному навчання» в Частині 2.
Конспекти занять розділено на два стовпчики. Стосовно кожної теми в правому стовпчику
наведено змістовну частину матеріалу, що має бути представлений викладачем. Лівий стовпчик
складається з інструкцій викладачеві та учасникам щодо методики роботи з матеріалом. Інструкції
стосуються пов’язаних з відповідними темами матеріалів, які надані у Частині 4, та слайдами, що
представлені у Частині 5.
Звичайно ж, «Конспект заняття» не має на меті обмежити викладачів. Представляючи будь-яку з
тем, викладач може додати щось до змістовної частини, залишити поза уваги чи змінити той або
інший компонент, виходячи з досвіду і знань – як власних, так і тих, що ними володіють учасники
занять. Крім того, кожен викладач може адаптувати зазначені в інструкціях види навчальної
діяльності як до власного стилю викладання, так і до потреб учасників.
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I.

ПРИВІТАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД.

Вказівки

Зміст навчання
Привітання учасників навчання перекладачів
жестової мови та перекладачів дактиологів.

Звернути увагу учасників до
титульної сторінки Розділу I
Частини 4.

Представлення учасникам загального огляду
програми.
A. Огляд цілей програми
У результаті опанування цієї програми учасники
зможуть:
1. Дізнатися про діяльність судової системи
України та результати перебігу судової
реформи.
2. Дізнатися про правовий статус осіб з
інвалідністю та правові можливості участі у
судовому провадженні перекладачів жестової
мови.
3. Дізнатися про процесуальні гарантії та правила
звернення громадян до суду та особливості
роботи перекладача жестової мови у суді..
4. Ознайомитись з поняттями доступності
будівель і приміщень суду для людей з
інвалідністю та мало мобільних груп
населення.
5. Вказати на закони та норми, які регулюють
питання доступності людей з інвалідністю до
правосуддя.
6. Ознайомитись з психологічними
особливостями осіб з інвалідністю та етичними
засадами надання послуг особам з інвалідністю
перекладачами жестової мови в судовій
системі.
7. Навести приклади дій перекладачів жестової
мови, щодо спілкування із людьми з
інвалідністю (з порушеннями слуху).
8. Дізнатися про практичні аспекти участі
перекладача жестової мови та перекладача
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Звернути увагу учасників до
Порядку денного в папці.

дактилолога у судових процесах.
9. Ознайомитися
з
практикою
вирішення
актуальних проблемних питань, пов’язаних з
участю перекладача жестової мови та
перекладача
дактилолога
у
судових
провадженнях.
Б. Огляд видів методів викладання/навчання, які
будуть використані в програмі: лекції, дискусії,
ситуативний аналіз, моделювання, письмові роботи.
В. Надання учасникам детальної інформації з
питань
матеріально-технічного
забезпечення:
організація
харчування,
розташування
інших
приміщень для занять тощо.
Г.
Стисла характеристика основних пунктів
порядку денного.
Д. Представлення викладачів.

Запропонувати учасникам
заповнити Форму інтерв’ю в
Розділі I Частини 4.
Записати цілі учасників на
фліп - чарті або на дошці, що
використовуватимуться
впродовж усієї програми.

Лекція

Залучення учасників до спільної роботи над
інтерв’ю для того, щоби вони познайомилися один з
одним, а також з метою задати тон їхній активності в
процесі опанування програми. Розділені на пари,
учасники інтерв’юють один одного впродовж п’яти
хвилин. Після цього учасники коротко представляють
один одного або всій групі, якщо вона не надто
велика (до 20 осіб) і якщо для цього досить часу, або
групі з шести інших учасників. Під час представлень
викладачі можуть провести оцінку потреб, записавши
досвід кожного з учасників, а також ту одну пов’язану
з програмою ціль, що її має вказати кожен з
учасників.
Вступна презентація
На сьогоднішній день, широкий спектр
проблем людей з інвалідністю в Україні свідчить про
необхідність посиленої і комплексної уваги до них з
боку держави й суспільства. Сучасне життя формує
відповідні вимоги до правового та соціального
захисту цієї категорії населення.
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Основним міжнародним документом, який гарантує
права інвалідів є Конвенція ООН про права осіб з
інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і
набрали чинності з 06 березня 2010р. і яка зобов’язує
держави-учасниці надавати можливість людям з
інвалідністю вести незалежний спосіб життя та
повною мірою брати участь в усіх аспектах
суспільного життя. Відповідно до статті 13 даної
Конвенції держави-учасниці повинні забезпечувати
інвалідам нарівні з іншими ефективний доступ до
правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та
відповідні вікові корективи, які полегшують
виконання ними своєї ефективної ролі прямих і
опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на
всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії
розслідування та інших стадіях попереднього
провадження.
Ця навчальна програма має на меті допомогти
підвищити професійний рівень перекладачів жестової
мови та перекладачів дактилологів, та покращити
рівень доступу людей з порушеннями слуху та мови
до правосуддя.
II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ
МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДАКТИЛОЛОГІВ.
Вказівки
Перша робота за методом
мозкового штурму.

Зміст навчання
Проведення першої роботи за методом мозкового
штурму.

Звернути увагу учасників до
конспекту Розділу II
Частини 4.

Під час загально-групової дискусії прослідкувати за
тим, щоб перелічені нижче ідеї, серед інших, були
висловлені або учасниками, або ведучими:
1. Перекладачі жестової мови та перекладачі
дактилологи повинні дізнатися основі аспекти
діяльності судової системи України та
результати перебігу судової реформи.
2. Перекладачі жестової мови та перекладачі
дактилологи повинні володіти інформацією
про правовий статус осіб з інвалідністю та
правові можливості участі у судовому
провадженні перекладачів жестової мови.
3. Перекладачі жестової мови та перекладачі
дактилологи повинні знати про процесуальні

Потім провести загальногрупову дискусію, попросивши
учасників поділитися своїми
ідеями. Записати ідеї учасників.
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4.

5.

6.

7.

8.

III.

гарантії та правила звернення громадян до
суду та особливості роботи перекладача
жестової мови у суді..
Перекладачі жестової мови мають володіти
поняттями доступності будівель і приміщень
суду для людей з інвалідністю та мало
мобільних груп населення.
Перекладачі жестової мови та перекладачі
дактилологи повинні знати закони та норми,
які регулюють питання доступності людей з
інвалідністю до правосуддя.
Перекладачі жестової мови та перекладачі
дактилологи повинні володіти навиками та
психологічними особливостями спілкування з
особами з інвалідністю та етичними засадами
надання послуг особам з інвалідністю.
Перекладачі жестової мови та перекладачі
дактилологи мають знати основні практичні
аспекти участі перекладача жестової мови та
перекладача дактилолога у судових процесах.
Перекладачі жестової мови та перекладачі
дактилологи повинні володіти навиками
вирішення актуальних проблемних питань,
пов’язаних з їх участю
у судових
провадженнях.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СУДОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ ТА ФОРМИ
СУДОЧИНСТВА

Вказівки
Звернути увагу учасників до
титульної сторінки Розділу III
Частини 4.
Лекція
Демонструвати Слайди 1 та 4
впродовж усього заняття.

Зміст навчання
Стислий огляд цілей цього блоку навчальної
програми.
Судова
система
України
становить
сукупність усіх судів держави, заснованих на єдиних
засадах організації і діяльності, що здійснюють
судову владу.
Судову систему України складають суди
загальної юрисдикції та Конституційний Суд України,
який є єдиним органом конституційної юрисдикції.
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Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему
судів, яка складається із загальних і спеціалізованих
судів. Створення надзвичайних та особливих судів в
Україні не допускається. Третейські суди не входять
до судової системи України. Судоустрій будується за
принципами територіальності, спеціалізації та
інстанційності.
Суди спеціалізуються на розгляді цивільних,
кримінальних,
господарських,
адміністративних
справ, а також справ про адміністративні
правопорушення.
Конституційний Суд України – є єдиним
органом конституційної юрисдикції в Україні.
Конституційний Суд України не входить до системи
судів загальної юрисдикції. Пріоритетним напрямком
діяльності Конституційного Суду є здійснення
конституційного судочинства в Україні. Втім, це не
єдина функція суду, також виділяють функції
конституційного контролю та офіційного тлумачення
законодавства.
Верховний Суд є найвищим судовим органом
у системі судів загальної юрисдикції України, який
забезпечує єдність судової практики у порядку та
спосіб, визначені процесуальним законом. До складу
Верховного Суду входять судді у кількості не більше
двохсот.
У складі Верховного Суду діють: Велика
Палата
Верховного
Суду,
Касаційний
адміністративний суд, Касаційний господарський суд,
Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний
суд. У кожному касаційному суді утворюються судові
палати з розгляду окремих категорій справ з
урахуванням спеціалізації суддів.
У
системі
судоустрою
діють
вищі
спеціалізовані суди як суди першої та апеляційної
інстанції з розгляду окремих категорій справ.
Вищими спеціалізованими судами є: Вищий суд з
питань інтелектуальної власності та Вищий
антикорупційний суд.
У системі судів загальної юрисдикції діють
Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції,
а у випадках, визначених процесуальним законом, - як
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суди першої інстанції, з розгляду цивільних,
кримінальних,
господарських,
адміністративних
справ, а також справ про адміністративні
правопорушення. Апеляційними судами з розгляду
цивільних і кримінальних справ, а також справ про
адміністративні правопорушення є апеляційні суди,
які утворюються в апеляційних округах.
Апеляційними
судами
з
розгляду
господарських справ, апеляційними судами з розгляду
адміністративних справ є відповідно апеляційні
господарські суди та апеляційні адміністративні суди,
які утворюються у відповідних апеляційних округах.
У
складі
апеляційного
суду
можуть
утворюватися судові палати з розгляду окремих
категорій справ.
Місцевими загальними судами є окружні
суди, які утворюються в одному або декількох
районах чи районах у містах, або у місті, або у районі
(районах) і місті (містах). Окружні (загальні місцеві)
суди. Місцевими господарськими судами є окружні
господарські суди. Місцевими адміністративними
судами є окружні адміністративні суди, а також інші
суди, визначені процесуальним законом.
Місцевий суд є судом першої інстанції і
здійснює правосуддя у порядку, встановленому
процесуальним законом.
Місцеві загальні суди розглядають цивільні,
кримінальні, адміністративні справи, а також
справи про адміністративні правопорушення у
випадках та порядку, визначених процесуальним
законом.
Місцевий суд складається з суддів місцевого
суду, з числа яких призначається голова суду та, у
визначених законом випадках, заступник або
заступники голови суду. З числа суддів місцевого
загального суду обираються слідчі судді (суддя), які
здійснюють повноваження з судового контролю за
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у
кримінальному провадженні в порядку, визначеному
процесуальним законом.
IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ У
СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ
ДАКТИЛОЛОГІВ.
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Вказівки

Зміст навчання

Звернути увагу учасників до
титульної сторінки
Розділу IV Частини 4.

Стислий огляд цілей цих елементів навчальної
програми.

Лекція
Правовий
статус
осіб
з
інвалідністю.
Надати учасникам витяги з
Закону № 2249-VIII та Конвенції
та дати можливість
ознайомитися з їх положеннями.

Правова термінологія – «особа з інвалідністю».
Закон № 2249-VIII від 19 грудня 2017 року «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України»
внесено зміни у 44 нормативні акти щодо приведення
чинного законодавства в частині соціального захисту
осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного
перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і
Факультативного протоколу до неї та запровадження
європейських стандартів у цій сфері.

Демонструвати Слайди з 5 по
12, впродовж усього заняття.
Конвенція про права осіб з інвалідністю.
Дата набрання чинності для України: 06.03.2010
Вказати на можливість подання Стаття 13. Доступ до правосуддя.
«тіньового» звіту до Комітету 1. Держави-учасниці забезпечують інвалідам нарівні з
ООН.
іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема
передбачаючи процесуальні та відповідні вікові
корективи, які полегшують виконання ними своєї
ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників,
у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного
процесу, зокрема на стадії розслідування та інших
стадіях попереднього провадження.
2. Щоб сприяти забезпеченню інвалідам ефективного
доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють
належному навчанню осіб, які працюють у сфері
здійснення правосуддя, зокрема в поліції та
пенітенціарній системі.
Конвенція
про
захист
прав
людини
основоположних свобод. 1950.
Набула чинності для України 11.09.1997.

і

Важливість судової практики Європейського суду та її
вплив на правозастосування в Україні.
Згідно положень статті 6 Конвенції особи з
інвалідністю мають право на доступ до правосуддя.
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Стаття 14 Конвенції, що говорить про «іншу» ознаку,
також захищає їх проти дискримінації під час
використання ними своїх прав.
Додатково Протокол 12 Конвенції поширює захист від
дискримінації на будь-які права, що гарантуються
місцевим законодавством чи будь-якими актами
державної влади, що у своїй основі є ширшим статті
14.
Лекція
Правові можливості участі у
судовому провадженні
перекладачів жестової мови.

Участь перекладача жестової мови у господарському
процесі

У господарському процесі, відповідно до стаття 72
Господарського процесуального кодексу України
перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою, якою
здійснюється судочинство, та іншою мовою, знання
якої необхідне для усного чи письмового перекладу з
однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє
технікою спілкування з глухими, німими чи
глухонімими. Перекладач допускається ухвалою суду
за заявою учасника справи або призначається з
ініціативи суду. Участь перекладача, який володіє
технікою спілкування з глухими, німими чи
глухонімими є обов’язковою при розгляді справи,
одним із учасників якої є особа з порушенням слуху.
Кваліфікація такого перекладача підтверджується
відповідним документом, виданим у порядку,
встановленому законодавством. Перекладач має право
ставити питання з метою уточнення перекладу,
відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він
не володіє достатніми знаннями мови, необхідними
для перекладу, а також на оплату виконаної роботи та
на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до
суду. Перекладач зобов’язаний з’являтися до суду за
його викликом, здійснювати повний і правильний
переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм
підписом на процесуальних документах, що
вручаються сторонам у перекладі на їхню рідну мову
або мову, якою вони володіють. За відсутності
заперечень учасників справи перекладач може брати
участь
в
судовому
засіданні
у
режимі
відеоконференції.
Участь перекладача жестової мови у цивільному
процесі.
1. Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє
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мовою, якою здійснюється цивільне судочинство, та
іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи
письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також
особа, яка володіє технікою спілкування з глухими,
німими чи глухонімими.
2. Перекладач допускається ухвалою суду за заявою
учасника справи або призначається з ініціативи суду.
Участь перекладача, який володіє технікою
спілкування з глухими, німими чи глухонімими, є
обов’язковою при розгляді справи, одним із учасників
якої є особа з порушенням слуху. Кваліфікація такого
перекладача
підтверджується
відповідним
документом, виданим у порядку, встановленому
законодавством.
Участь перекладача жестової мови у
кримінальному процесі.
У Кримінальному процесуальному кодексі України,
зокрема у статті 68, визначено, що у разі необхідності
у кримінальному провадженні перекладу пояснень,
показань або документів сторони кримінального
провадження або слідчий суддя чи суд залучають
відповідного
перекладача
(сурдоперекладача).
Перекладач має право ставити запитання з метою
уточнень для правильного перекладу, знайомитися з
протоколами процесуальних дій, в яких він брав
участь, і подавати до них зауваження, одержати
винагороду за виконаний переклад та відшкодування
витрат, пов’язаних із його залученням до
кримінального провадження, заявляти клопотання про
забезпечення безпеки у випадках, передбачених
законом. Такий перекладач зобов’язаний прибути за
викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи
суду, заявити самовідвід за наявності обставин,
передбачених цим Кодексом, здійснювати повний і
правильний переклад, посвідчувати правильність
перекладу своїм підписом, не розголошувати без
дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які
безпосередньо
стосуються суті кримінального
провадження та процесуальних дій, що здійснюються
(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі
перекладачу у зв’язку з виконанням його обов’язків.
Перед
початком
процесуальної
дії
сторона
кримінального
провадження,
яка
залучила
перекладача,
чи
слідчий
суддя
або
суд
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пересвідчуються
в
особі
і
компетентності
перекладача,
з’ясовують
його
стосунки
з
підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, свідком і
роз’яснюють його права і обов’язки.
За завідомо неправильний переклад або за відмову без
поважних причин від виконання покладених на нього
обов’язків
перекладач
несе
відповідальність,
встановлену законом.
Участь перекладача жестової мови у
адміністративному процесі.
Відповідно до Статті 71 Кодексу Адміністративного
судочинства України перекладачем є особа, яка вільно
володіє мовою, якою здійснюється адміністративне
судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне
для усного або письмового перекладу з однієї мови на
іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування
з глухими, німими чи глухонімими. Перекладач
допускається ухвалою суду за клопотанням учасника
справи або призначається з ініціативи суду.
Участь перекладача, який володіє технікою
спілкування з глухими, німими чи глухонімими, є
обов’язковою при розгляді справи, одним із учасників
якої є особа з порушенням слуху. Кваліфікація такого
перекладача
підтверджується
відповідним
документом, виданим у порядку, встановленому
законодавством. Перекладач має право відмовитися
від участі в адміністративному судочинстві, якщо він
не володіє мовою в обсязі, необхідному для
перекладу, право ставити питання з метою уточнення
перекладу, а також право на оплату виконаної роботи
та на компенсацію витрат, пов’язаних із викликом до
суду. Перекладач зобов’язаний з’являтися до суду за
його викликом, здійснювати повний і правильний
переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм
підписом на процесуальних документах, що
вручаються сторонам у перекладі на їх рідну мову або
мову, якою вони володіють. За відсутності заперечень
учасників справи перекладач може брати участь в
судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Участь перекладача жестової мови у справах про
адміністративні правопорушення
На підставі статті 274 Кодексу України про
адміністративні
правопорушення
перекладач
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призначається органом (посадовою особою), в
провадженні
якого
перебуває
справа
про
адміністративне
правопорушення.
Перекладач
зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової
особи) і зробити повно й точно доручений йому
переклад. Перекладач має право на відшкодування у
встановленому порядку витрат, що він їх зазнав у
зв'язку з явкою в орган (до посадової особи), в
провадженні
якого
перебуває
справа
про
адміністративне правопорушення.
До обов'язків перекладача входить явка до органу,
який його викликає, здійснення точного і повного
перекладу. У разі завідомо неправильного перекладу,
а також за відмову виконати обов'язки перекладача
особа несе кримінальну відповідальність, про що вона
має бути попереджена. Також ст. 1853 КпАП
передбачена відповідальність перекладача за злісне
ухилення від явки в суд, за ці дії можливе і
застосування до перекладача заходів громадського
впливу. Також перекладачем вважається особа, що
володіє мовою німих та глухих, - сурдоперекладач. На
нього поширюються встановлені цією статтею
вимоги.

V. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ТА ПРАВИЛА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО СУДУ.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПЕРЕКЛАДАЧА ЖЕСТОВОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДАЧА
ДАКТИЛОЛОГА У СУДІ.
Вказівки

Зміст навчання

Звернути увагу учасників до
титульної сторінки
Розділу IV Частини 4.

Кожна особа має право у встановленому
порядку, звернутися до суду за захистом своїх
порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів.
У випадках, встановлених законом, до суду
можуть звертатися органи та особи, яким надано
право захищати права, свободи та інтереси інших осіб,
або державні чи суспільні інтереси.
Порядок звернення до суду передбачає
дотримання позивачем, насамперед, вимог щодо
форми позовної заяви та правил про підсудність.
Позов пред'являється шляхом подання позовної
заяви до суду першої інстанції. Позовну заяву особа
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складає самостійно або за допомогою адвоката чи
інших фахівців у галузі права, які надають юридичні
консультації з цього приводу.
Лекція
Види та зміст заяв по суті справи:
Процесуальні
гарантії
та
Участнике справи викладають письмово свої
правила звернення громадян
вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та
до суду.
міркування щодо предмета спору виключно у
заявах по суті справи
Демонструвати Слайди з 13 по
Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив
34, впродовж усього заняття.
на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив;
заперечення; пояснення третьої особи щодо
позову або відзиву.
Подання заяв по суті справи є правом
учасників справи. Суд може зобов’язати
державний орган чи орган місцевого
самоврядування подати відповідну заяву по
суті справи (крім позовної заяви).
Заяви з процесуальних питань
При розгляді справи судом учасники справи
викладають свої вимоги, заперечення, аргументи,
пояснення, міркування тощо щодо процесуальних
питань у заявах та клопотаннях, а також
запереченнях проти заяв і клопотань.
Заяви, клопотання і заперечення подаються в
письмовій або усній формі. У випадках, визначених
цим Кодексом, заяви і клопотання подаються тільки в
письмовій формі.
Як подати документи до суду?
- Всі документи подаються через канцелярію суду в
робочі дні.
- Деякі суди встановлюють графік прийому
документів. Інформація про це на сайті суду або по
телефону.
- Всі документи по справа адресуються суду, або
головуючому судді: не голові суду, не керівнику
апарату.
Важливо! Зберігати документи, копії документів та
конверти в яких вони надходять
Обов’язкові реквізити документів:
- наименованная суду першої інстанції, до якого
подається заява;
- повне ім’я сторін та інших учасників справи,
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- місце проживання чи перебування (для фізичних
осіб),
- поштовий індекс,
- ідентифікаційний реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичних осіб) за його
наявності або номер і серію паспорта для фізичних
осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу
відомі),
- відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної
адреси та адреси електронної пошти;
Лекція.
Особливості роботи
перекладача жестової мови у
суді.

Що відбувається при подачі документів до суду?
Мати з собою копію документа, на якій працівник
канцелярії ставить штамп, вказує дату прийняття
документа та підпис.
Документ в той же день реєструється. Йому
присвоюється унікальний номер, який складається з
коду суду, номера і року. За цим номером можна
проводити пошук інформації про справу в
електронних реєстрах. Наприклад: 461/1111/18
Інші номери – номери провадження у різних
інстанціях.
Після реєстрації і присвоєння номера справа
розподіляється системою електронного діловодства та
відразу передається судді для вирішення питання про
відкриття провадження
Як дізнатись який суддя розглядатиме справу?
- По телефону, зателефонувавши до канцелярії суду.
Сурдоперекладач під час телефонної розмови повинен
представитися і повідомити, що перекладає для особи.
- В Єдиному державному реєстрі судових рішень
через п’ять днів після подачі заяви має зявитися
ухвала про відкриття провадження/залишення без
руху/відмову у відкритті провадження.
Види судових рішень.
1) ухвали;
2) рішення; вироки
3) постанови;
4) судові накази.
Які рішення є результатом звернення до суду:
- Ухвала про відкриття провадження.
- Ухвала про відмову у відкритті провадження
- Ухвала про залишення заяви без руху
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Практична вправа.

Особливості пошуку інформації про справу на вебсайті “Судова влада України”.

VI. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ
НАДАННЯ ПОСЛУГ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПЕРЕКЛАДАЧАМИ ЖЕСТОВОЇ МОВИ
ТА ПЕРЕКЛАДАЧАМИ ДАКТИЛОЛОГАМИ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПРОФЕСІЙНОГО «ВИГОРАННЯ» ТА ЙОГО
ПРОФІЛАКТИКА.
Вказівки
Звернути увагу учасників до
титульної сторінки Розділу V.
Частини 4.
Лекція.
Психологічні особливості осіб з
інвалідністю.

Демонструвати слайди з 37 по 48
впродовж усього заняття.

Зміст навчання
Люди з інвалідністю не потребують якогось
специфічного спілкування, інакшого аніж з іншими
людьми. Проте є деякі нюанси, які необхідно знати, і
це допоможе уникнути типових помилок і почувати
себе більш впевнено в спілкуванні. В результаті
проходження навчання учасники зможуть більш
глибше розуміти психологію людини з інвалідністю
та притаманні їй особливості взаємодії з іншими
людьми. Також учасники матимуть змогу провести
власну практичну діяльність, спрямовану на
формування
практичного
недискримінаційного
мислення.
Психологічні особливості людей з інвалідністю
визначаються 3 основними чинниками:
- самосприйняття, внутрішня оцінка;
- суспільне ставлення;
- нозологічні особливості.
Основну роль відіграє самосприйняття,
внутрішня оцінка інвалідності:
- сприйняття інвалідності як проблеми
- сприйняття інвалідності як завдання.
Самосприйняття інвалідності як проблеми:
• пасивність;
• низька самооцінка;
• інфантильність;
• неготовність відповідати за себе та свої
вчинки;
• гіпертрофоване почуття вини та образи.
Працюючи з такою людиною, пам’ятайте:
• негативні прояви у поведінці цієї людини
зумовлені особливістю її життя та оточення;
• не варто проявляти ані жалості, ані осуду,
намагайтеся працювати безсторонньо і
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безоцінно;
не дозволяйте себе включити у трикутник
«жертва – переслідувач – рятівник»;
• толерантність, ввічливість, вихованість,
уміння бачити людину, а не інвалідність –
цінні якості кожного з нас.
Позитивні особисті якості людей з інвалідністю:
• емпатійність, чутливість до чужого болю та
проблем;
• компенсаторні психічні процеси: високий
розвиток інтелекту, творчих здібностей,
концентрації уваги;
• стресостійкість та гнучкість;
• цілеспрямованість, готовність долати навіть
дуже складні бар’єри;
• оптимізм;
• висока довіра і особливий стан «дорослої
дитини»;
• емоційність.
Психологічні бар’єри людей з інвалідністю є
наслідком дії таких чинників:
• фізичне обмеження або ізоляція;
• трудова сегрегація або ізоляція: особі з
важкими формами інвалідності важко знайти
достойно оплачуване робоче місце;
• малозабезпеченість як наслідок соціальнотрудових обмежень.
• емоційна закритість, замкнутість,
комунікативна неуспішність.
Соціальні проблеми осіб з інвалідністю
• низький рівень соціального захисту з боку
держави;
• малодоступність інфраструктури та її
неготовність до роботи з людьми з
інвалідністю;
• проблеми з пошуком гідного місця роботи;
• матеріально-побутові труднощі;
• недоступність постійного психологічного та
соціального супроводу;
• неготовність системи освіти до задоволення
освітніх проблем людей з інвалідністю та ін.
•

Лекція.
Етичні засади надання послуг особам з

Правила спілкування.
Спілкуючись з людьми, які мають порушення
мовлення:
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інвалідністю перекладачами жестової
мови в
судовій системі.

•

не ігноруйте таку людину: зрозуміти її – у
ваших інтересах;
• не перебивайте і не спрямовуйте людину, що
відчуває труднощі у мовленні;
• будьте готові до того, що розмова займе у вас
більше часу;
• звертайтеся прямо до співрозмовника,
підтримуйте візуальний контакт;
• використовуйте запитання, на які потрібно
відповідати «так» чи «ні», написання SMS на
мобільному тощо
Спілкуючись з особами з нетиповою поведінкою,
можливими психічними розладами:
• ставтеся до такої особи з повагою та належним
розумінням;
• розслабтеся і зберігайте спокій;
• розмовляйте і рухайтеся плавно і спокійно, не
робіть різких рухів;
• зведіть до мінімуму можливі зовнішні
подразники;
• слухайте і тримайте зоровий контакт, однак
уникайте пристального погляду та тілесного
контакту;
• спрощуйте слова і фрази, говоріть чітко і
зрозуміло, не перестрибуйте з теми на тему;
• уникайте двозначності та натяків;
• вживайте «я-речення» замість «ти-» або «виречень»;
• приймайте слова або почуття цієї людини,
навіть якщо Ви не згодні;
Спілкуючись з особою з нетиповою поведінкою
або підозрою на психічний розлад, у жодному разі:
• не починайте розмову з агресії чи
протистояння: заборонено кричати, ставити
ультиматуми, поводитися загрозливо;
• не приймайте сказане чи почуте близько до
серця: розлад змінює поведінку людини і
спонукає її до невластивих дій та
висловлювань;
• не критикуйте, не сперечайтесь, не
звинувачуйте, не ображайте;
• не використовуйте припущень, уточняйте
через запитання;
• не ставте діагнозів і не говоріть людині, що
вона хвора;
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•
•
•

•
•

не підвищуйте голосу;
не намагайтеся залякати чи «дисциплінувати»
людину;
не використовуйте узагальнювальні чи
обтяжені додатковими смислами слова на
зразок «завжди», «ніколи» та ін.,
використовуйте точні й нейтральні
висловлювання;
не використовуйте сарказм і не жартуйте у
складних ситуаціях;
не використовуйте батьківські або поблажливі
інтонації.

Робота в групах.
Основні питання для обговорення:
Провести загально-групову роботу за
• Перекладач-дактилолог
–
нечуючий:
методом мозкового штурму, в якій
ефективний діалог.
учасники поділяться принципами, які
• Основні бар’єри в наданні послуг синхронного
опановані, стосовно кожного з
перекладу на жестову мову.
основних елементів цього заходу.
• Спілкування з нечуючим: очікування і
реальність.
• Професійне вигорання: якість роботи та
особисті очікування.
VIII. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА ЖЕСТОВОЇ МОВИ У
АДМІНІСТРАТИВНОМУ, ЦИВІЛЬНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
Вказівки
Звернути увагу учасників до
титульної сторінки Розділу V.
Частини 4.
Лекція.

Демонструвати слайди з 49 по 102
впродовж усього заняття.

Зміст навчання
Судочинство в Україні здійснюється у наступних
формах:
1. конституційне судочинство;
2. кримінальне судочинство;
3. цивільне судочинство;
4. господарське судочинство;
5. адміністративне судочинство.
Розглянемо основні аспекти участі перекладача
жестової мови у адміністративному процесі.
Завданням
адміністративного
судочинства
є
справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення
судом спорів у сфері публічно-правових відносин з
метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від
порушень з боку суб’єктів владних повноважень.
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Кожна особа має право в порядку, встановленому
цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду,
якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю
суб’єкта владних повноважень порушені її права,
свободи або законні інтереси, і просити про їх захист
Суб’єкти владних повноважень мають право
звернутися до адміністративного суду виключно у
випадках, визначених Конституцією та законами
України.
Справи, на які поширюється юрисдикція
адміністративних судів (стаття 19 КАСУ):
1) спорах щодо оскарження рішень атестаційних,
конкурсних, медико-соціальних експертних комісій
та інших подібних органів, рішення яких є
обов’язковими для органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, інших осіб;
2) спорах щодо формування складу державних
органів, органів місцевого самоврядування, обрання,
призначення, звільнення їх посадових осіб;
3) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо
оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника
у правовідносинах, що виникли на підставі Закону
України "Про особливості здійснення закупівель
товарів, робіт і послуг для гарантованого
забезпечення потреб оборони", за винятком спорів,
пов’язаних із укладенням договору з переможцем
переговорної процедури закупівлі, а також зміною,
розірванням і виконанням договорів про закупівлю;
4) спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом
владних повноважень щодо оскарження його рішень
(нормативно-правових актів чи індивідуальних актів),
дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для
розгляду таких спорів законом встановлено інший
порядок судового провадження;
5) спорах з приводу прийняття громадян на публічну
службу, її проходження, звільнення з публічної
служби;
6) спорах між суб’єктами владних повноважень з
приводу реалізації їхньої компетенції у сфері
управління, у тому числі делегованих повноважень;
7) спорах, що виникають з приводу укладання,
виконання, припинення, скасування чи визнання
нечинними адміністративних договорів;
8) за зверненням суб’єкта владних повноважень у
випадках, коли право звернення до суду для
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вирішення публічно-правового спору надано такому
суб’єкту законом.
9) спорах щодо оскарження рішень, дій чи
бездіяльності органів охорони державного кордону у
справах про правопорушення, передбачені Законом
України "Про відповідальність перевізників під час
здійснення міжнародних пасажирських перевезень"
10) спорах щодо оскарження рішень Національної
комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли
на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв
репресій комуністичного тоталітарного режиму 19171991 років".
Місцевим загальним судам як адміністративним
судам підсудні:
1) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень у
справах про притягнення до адміністративної
відповідальності;
2) адміністративні справи, пов’язані з виборчим
процесом чи процесом референдуму (дільничні
комісії, списки виборців, оскарження дій ЗМІ,
оскарження дій, бездіяльності кандидатів у сільські,
селищні міські голови)
3) адміністративні справи, пов’язані з перебуванням
іноземців та осіб без громадянства на території
України
4) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи
бездіяльності державного виконавця чи іншої
посадової особи державної виконавчої служби щодо
виконання ними рішень судів у справах, визначених
пунктами 1-3 частини першої цієї статті;
5) адміністративні справи щодо оскарження рішень
Національної комісії з реабілітації у правовідносинах,
що виникли на підставі Закону України "Про
реабілітацію
жертв
репресій
комуністичного
тоталітарного режиму 1917-1991 років".
Окружним адміністративним судам підсудні всі
адміністративні справи, крім визначених частиною
першою цієї статті.
Перекладач (Стаття 71 КАСУ)
1. Перекладачем є особа, яка вільно володіє мовою,
якою здійснюється адміністративне судочинство, та
іншою мовою, знання якої необхідне для усного або
письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також
особа, яка володіє технікою спілкування з глухими,
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німими чи глухонімими.
2. Перекладач допускається ухвалою суду за
клопотанням учасника справи або призначається з
ініціативи суду.
Участь перекладача, який володіє технікою
спілкування з глухими, німими чи глухонімими, є
обов’язковою при розгляді справи, одним із
учасників якої є особа з порушенням слуху.
Кваліфікація такого перекладача підтверджується
відповідним документом, виданим у порядку,
встановленому законодавством.
3. Перекладач має право відмовитися від участі в
адміністративному судочинстві, якщо він не володіє
мовою в обсязі, необхідному для перекладу, право
ставити питання з метою уточнення перекладу, а
також право на оплату виконаної роботи та на
компенсацію витрат, пов’язаних із викликом до суду.
4. Перекладач зобов’язаний з’являтися до суду за
його викликом, здійснювати повний і правильний
переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм
підписом на процесуальних документах, що
вручаються сторонам у перекладі на їх рідну мову
або мову, якою вони володіють. За відсутності
заперечень учасників справи перекладач може брати
участь
в
судовому
засіданні
в
режимі
відеоконференції.
Практичні аспекти участі перекладача жестової
мови у цивільному процесі.
Кожная особа має право в порядку, встановленому
ЦПК України, звернутися до суду за захистом своїх
порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи законних інтересів
Справе, що відносяться до юрисдикції загальних
судів, які виникають з:
1. цивільних,
2. земельних,
3. трудових,
4. сімейних,
5. житлових
6. інших правовідносин, крім справ, розгляд яких
здійснюється в порядку іншого судочинства.
Склад учасників справи
1) позовне провадження - сторони, треті особи;
2) наказне провадження - заявник та боржник;
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3)
окреме провадження
заявники, інші
заінтересовані особи.
Учасники справи мають право (ст. 43 ЦПКУ):
1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з
них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;
2) подавати докази; брати участь у судових
засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати
участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим
учасникам справи, а також свідкам, експертам,
спеціалістам;
3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення
суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань,
які виникають під час судового розгляду, і
заперечення проти заяв, клопотань, доводів і
міркувань інших осіб;
4) ознайомлюватися з протоколом судового
засідання, записом фіксування судового засідання
технічними засобами, робити з них копії, подавати
письмові зауваження з приводу їх неправильності чи
неповноти;
5) оскаржувати судові рішення у визначених законом
випадках;
6) користуватися іншими визначеними законом
процесуальними правами.
Процедура участі перекладача в судовому засіданні
(ст. 218 ЦПКУ).
Практичні аспекти участі перекладача жестової
мови у кримінальному процесі.
У
кримінальному
провадженні
правосуддя
здійснюється лише судом згідно з правилами,
передбаченими
Кримінальним
процесуальним
Кодексом України. У кримінальному процесі беруть
участь - сторона обвинувачення, сторона захисту,
потерпілий і його представник, інші учасники
кримінального провадження (заявник, цивільний
позивач, цивільний відповідач та їхні представники,
треті особи, свідок, перекладач, експерт, спеціаліст,
секретар судового засідання, судовий розпорядник).
Перекладач - у разі необхідності у кримінальному
провадженні перекладу пояснень, показань або
документів сторони кримінального провадження або
слідчий суддя чи суд залучають відповідного
перекладача (перекладача жестової мови).
Робота в групах.

Основні питання для обговорення:
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Провести загально-групову роботу за
методом мозкового штурму, в якій
учасники поділяться принципами, які
опановані, стосовно кожного з
основних елементів цього заходу.

- Проблемні аспекти участі перекладача жестової
мови
у
цивільному,
кримінальному,
адміністративному процесі.
- Труднощі перекладу на мову жестів судової
термінології.
- Особливості співпраці перекладача жестової мови з
судом.
- Особливості співпраці перекладача жестової мови з
ТУ ДСА України.
- Потреби перекладача жестової мови у покращенні
своєї професійності. (інформаційні матеріали, освітні
заходи: тренінги, семінари, обмін досвідом, тощо.)
- Можливості залучення перекладачів жестової мови
в якості тренерів.

IX. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ДО
ПРАВОСУДДЯ.

Лекція

Демонструвати слайди з 103 по
104 впродовж всієї лекції.

Доступність інвалідністю

як

запорука прав

особи з

Види інвалідності (нозології) та маломобільні
групи населення (МГН).
- Ураження опорно-рухового апарату (УОРА) –
особи, які мають фізичні порушення і які
здебільшого користуються для пересування
допоміжними засобами (інвалідними колясками
чи ходунками тощо);
- Порушення зору – особи, які не бачать або
мають обмежений зір;
- Порушення слуху – особи, які мають
обмежений слух не чують взагалі і не
розмовляють (глухо-німі);
- Ментальні – особи, які мають порушення
ментального
здоров’я,
наслідки
травм
головного мозку, психологічні чи психічними
ускладнення тощо.
Поняття «маломобільні групи населення».
«Маломобільні групи населення (МГН) — це
люди, що відчувають складнощі при самостійному
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пересуванні, при одержанні послуги, необхідної
інформації або при орієнтуванні в просторі».1 До
маломобільних
груп
належать
особи
з
інвалідністю, з тимчасовими порушеннями
здоров’я, вагітні, батьки з дитячими колясками,
люди старшого (похилого віку) тощо.
Серед загальної кількості населення МГН
становлять:
- особи з інвалідністю — 10–15 % ;
- особи з тимчасовими порушеннями здоров’я
— 1.5%;
- вагітні — майже 1%;
- особи похилого віку (пенсіонери) — 30–40%;
- батьки з дитячими колясками — майже 1%;
- у більшості країн Європи до цієї групи
належать діти дошкільного віку. В Україні їх
нараховується понад 2 млн.
В чому полягає доступність для кожного виду
інвалідності зокрема відповідно до державних
будівельних норм.
Основні державні будівельні норми, які
регламентують вимоги доступності до будівель
і приміщень суду:
- ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки
та споруди (на заміну ДБН В.2.2-9-99,
чинні від 2010-10-01)
- ДБН В.2.2-17:2006 Доступність
будинків і споруд для мало мобільних
груп населення.
- ДБН В.2.2-26:2010 Будинки і споруди.
Суди
Примітка:
ДБНи обов’язкові при новому будівництві,
капітальному ремонті та реконструкції. В інших
випадках вони носять рекомендаційний характер.
Зона паркування автотранспорту.
Зазвичай люди до будівлі повинні якимось чином
дістатися:
або
пішки,
або
громадським
транспортом, або автомобілем. Коли йдеться про

41

Типи і розміри паркомісць

Ці місця повинні позначатися знаками, прийнятими в міжнародній
практиці:

•

дорожнього знаку 5.38 "Місце для
стоянки“

•
•

7.17 «особи з інвалідністю»
Означає,
що
дія
знака 5.38 поширюється лише на
мотоколяски і автомобілі, на яких
установлено розпізнавальний знак
«Особа з інвалідністю»

•

Розмітка 1.30 позначає місця
стоянки транспортних засобів, які
перевозять осіб з інвалідністю чи на
яких установлено розпізнавальний
знак «Особа з інвалідністю".

осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату, то в
більшості
випадків
ці
люди
дістаються
автотранспортом чи власним, чи на таксі. Адже
вулично-шляхова мережа є складною для
пересування кріслом колісним, як і громадський
транспорт є важкодоступним для осіб з
інвалідністю.
По
тій
причині
потрібно
передбачити якомога ближче (але не далі, як 50 м)
перед будівлею суду зону для висадки/посадки
осіб з інвалідністю з/в автотранспорту, а також
місця для паркування.
Цього також вимагає Закон України «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні» (Стаття 30).
Ці місця позначаються відповідними дорожніми
знаками та/або горизонтальною дорожньою
розміткою згідно до вимог ПДР.
ДБНи визначають, що місця для паркування
транспорту осіб з інвалідністю мають бути якомога
ближче до головного входу, але не далі, як 50 м.
такі місця мають бути ширші від звичайних
принаймні на 1м для того, щоб можна було
повністю відчинити двері автомобіля і вільно
під’їхати кріслом колісним.

Входи в будівлю.
Якщо при будівлі є сходи (марш сходів), то при
них обов’язково мають бути поруччя з обох боків
на висоті 90 см. Ребра першої і останньої
сходинки повинні мати яскраве контрастне
маркування, наприклад жовтого кольору. Це
робить помітнішими сходи для людей з вадами
зору, а також корисне для усіх, особливо сутінках.
Також обов’язково сходи повинні дублюватися
пандусом, ухил котрого має бути 8 %, або інакше
кажучи у співвідношенні 1:12. При пандусі з обох
боків повинні бути поруччя.
А що таке Розумне пристосування? "Розумне
пристосування" означає внесення, коли це
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потрібно в конкретному випадку, необхідних і
підхожих модифікацій і коректив, що не
становлять непропорційного чи невиправданого
тягаря, для цілей забезпечення реалізації або
здійснення особами з інвалідністю нарівні з
іншими всіх прав людини й основоположних
свобод; (Конвенція ООН про права осіб з
інвалідністю).
Розумним
пристосуванням
можна
вважати
переносні апарелі, пандуси, підйомні пристрої
тощо. І це пристосування тоді буде як інструмент,
завдяки якому можна забезпечити клієнтові
можливість потрапити в будівлю чи приміщення,
для отримання послуги нарівні з іншими. Розумне
пристосування, буде альтернативою у випадку
неможливості реконструкції певної споруди
(наприклад, пам'ятка архітектури) під потреби
мало-мобільних відвідувачів. Йдеться саме про
пристосування, а не «кнопку дзвінка», як це часто
трактують.
Зважаючи на осіб з порушенням слуху важливо є
щоб обличчя судді і інших членів процесу не було
«проти світла», щоб нечуюча людина могла
«читати по устах».
Приміщення-холи очікування перед залами
судових засідань також потрібно передбачати з
врахуванням осіб з інвалідністю, зокрема в кріслах
колісних, з ампутаціями кінцівок, порушеннями
зору і слуху тощо.
Інформація
Система засобів інформації зон і приміщень,
доступних для відвідування осіб з порушенням
слуху та мови (особливо в місцях масового
відвідування), а також доступних вхідних вузлів і
шляхів
руху,
повинна
забезпечувати
безперервність інформації, своєчасне орієнтування
й однозначне упізнання об'єктів і місць
відвідування.
Вона повинна передбачати можливість одержання
інформації про асортимент послуг, що надаються,
розміщення і призначення функціональних
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елементів,
розташування
шляхів
евакуації,
попереджати про небезпеку в екстремальних
ситуаціях тощо.
Візуальна інформація повинна розташовуватися на
контрастному фоні з розмірами знаків, що
відповідають відстані огляду, і бути ув'язана з
художнім рішенням інтер'єра.
Також важливим є інформаційні стенди і
різноманітні дошки оголошень. Вони повинні бути
добре освітлені, а тексти мають бути писані
великим шрифтом. В певних випадках доцільно
дублювати шрифтом Брайля.
Також важливо, щоб було добре освітлення в
приміщеннях,
куди
приходять
відвідувачі
(наприклад канцелярія тощо).
Х. ВИСНОВКИ

Вказівки

Зміст навчання

Звернути увагу учасників до цілей
програми, зазначених на титульній сторінці
Розділу I Частини 4.

Дати стислий огляд цілей програми.

Звернути увагу учасників до фліп-чарта
або дошки, на яких ведучі записали цілі,
заявлені учасниками на першому занятті.
Запропонувати кожному учасникові
пригадати заявлену ним ціль. Далі за
допомогою підняття рук з’ясувати, скільки
учасників досягли своєї мети, а скільки – ні.

Дати стислий огляд цілей учасників.

Звернути увагу учасників до форми
підсумовування принципів в Розділі VI
Частини 4. Запропонувати учасникам
заповнити цю форму.

Підсумувати принципи, пов’язані з
кожним із основних елементів семінару.

Провести загально-групову роботу за
методом мозкового штурму, в якій
учасники поділяться принципами, які
опановані, стосовно кожного з основних
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елементів цього заходу.
Лекція

В кінці лекції слід провести
загальногрупову дискусію і записати
список характеристик на дошці або фліпчарті.

Перекладач жестової мови, який
готовий працювати у суді з людьми з
інвалідністю повинен бути:
- впевненим у собі, але не агресивним;
- бути ввічливим;
- не виконувати всі прохання підряд, але
виконувати деякі;
- зберігати спокій;
- не відштовхувати людей;
- уважно слухати, ставити питання;
- не ображати;
- бути уважним та впевненим у своїх
силах.
- тощо.
Значно простіше перелічити ці критерії,
ніж жити та діяти відповідно до них.
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ЧАСТИНА 4

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ СЛАЙДИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
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ЖЕСТОВОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДАКТИЛОЛОГІВ.
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ЧАСТИНА 6
ОЦІНКА НАВЧАННЯ
Вступ
Оціночна форма
Вступ
Оцінювання навчальної програми дуже важливе для учасників, викладачів та організаторів. Під час
заповнення оціночних форм учасники продовжують бути залученими до навчального процесу. При
цьому вони можуть висловити свої думки щодо курсу. Заповнюючи оціночну форму, учасники
аналізують кожен елемент курсу, що сприяє закріпленню набутих ними знань. Що стосується
викладачів, оцінки є для них засобом зворотного зв’язку щодо того, які саме навчальні роботи
виявилися найбільш ефективними з точки зору сприяння досягненню цілей програми. Результати
оцінювання можуть допомогти викладачам ще більше підняти рівень їхньої викладацької майстерності.
Насамкінець, організатори використовують результати оцінювання для того, щоби визначити
ефективність програми і внести до неї необхідні зміни в майбутньому.
Ефективна оціночна форма може містити багато різних питань. Організатори повинні включити до неї
питання щодо кожного моменту, стосовно якого вони хочуть мати зворотний зв’язок від учасників. В
області навчання перекладачів жестової мови багато оціночних форм містять розділи, де питається про
таке:
-

Чи досягнуто цілей програми;
Цінність змістовної частини занять;
Якість матеріалів кожного окремого заняття;
Ефективність кожного викладача;
Загальна цінність курсу;
Якість приміщень та харчування.
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ОЦІНОЧНА ФОРМА
НАВЧАЛЬНИХ СЕМІНАРІВ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ МОВИ ТА
ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДАКТИОЛОГІВ
Шановні учасники навчального семінару Ваші відповіді допоможуть фахівцям
зробити навчальні модулі більш корисними для майбутніх учасників.
Заповнювати анкету дуже просто. Уважно прочитайте запитання та варіанти
відповіді до них. Виберіть ту відповідь, яка більш за все відповідає Вашій думці і позначте
її. Розгорнуту відповідь напишіть в підготовленому для цього рядку - коментарі.
Анкета анонімна. Ніхто крім дослідників не буде мати доступ до Ваших відповідей. Ваші
відповіді разом з відповідями інших учасників будуть подані лише в узагальненому
вигляді.
1. Загальна інформація:
1.1 Вік:
26-39 років
40-59 років
60 років і старші

1
2
3

1.2 Стать:
Чоловіча
Жіноча

1
2

1. Загальна оцінка програми
2.1 Оцініть перелічені індикатори оцінки курсу. Будь ласка, дайте оцінку тому, наскільки
успішною виявилася програма з точки зору досягнення вказаних цілей. (Окремі оцінки змістовної
частини, матеріалів, викладачів, дайте нижче в цій формі.)
2.1.1 Чи отримали Ви нову інформацію щодо спілкування та роботи з 1- Так
2 - Ні
особами з інвалідністю?
2.1.2 Особисто для Вас прослуханий курс був корисним?
1- Так
2 - Ні
2.1.3 Оцініть за п’ятибальною шкалою загалом якість отриманої [1] [2] [3] [4] [5]
інформації?
2.1.4 Наскільки допоможуть професійні знання та навички, одержані [1] [2] [3] [4] [5]
Вами в ході даного навчання при спілкуванні з відвідувачами суду?
2.1.5. Оцініть загальну цінність програми школи перекладачів жестової [1] [2] [3] [4] [5]
мови:
2.2 Оцініть змістовну частину та матеріал кожного окремого модуля. Будь ласка, дайте оцінку
доречності змістовної частини та якості матеріалів, використаних під час або після заняття. Також
оцініть кожного викладача. Будь ласка, дайте оцінку кожному викладачеві з точки зору його
навчальних методів та ефективності.
Заняття
Оцінка
2.2.1. Загальні поняття про судову систему України та Низька
Висока
форми судочинства.
Тренер 2.2.1.2. Професійний рівень тренера
[1] [2] [3] [4] [5]
2.2.1.3 Наскільки успішно тренер залучав учасників до
[1] [2] [3] [4] [5]
обговорення навчальних питань та проблем?
2.2.1.4. Оцініть якість навчальних (роздаткових) матеріалів
[1] [2] [3] [4] [5]
даного модуля
2.2.2 Правовий статус осіб з інвалідністю. Правові Низька
Висока
можливості участі у судовому провадженні перекладачів
жестової мови та перекладачів дактилологів.
Тренер 2.2.2.1 Професійний рівень тренера
[1] [2] [3] [4] [5]
2.2.2.2 Наскільки успішно тренер залучав учасників до
[1] [2] [3] [4] [5]
обговорення навчальних питань та проблем?
2.2.2.3 Оцініть якість навчальних (роздаткових) матеріалів
[1] [2] [3] [4] [5]
даного модуля
2.2.3. Процесуальні гарантії та правила звернення громадян Низька
Висока
до суду. Особливості роботи перекладача жестової мови та

64

перекладачів дактилологів у суді.
Тренер –
2.2.3.1 Професійний рівень тренера
[1] [2] [3] [4] [5]
2.2.3.2 Наскільки успішно тренер залучав учасників до
[1] [2] [3] [4] [5]
обговорення навчальних питань та проблем?
2.2.3.3 Оцініть якість навчальних (роздаткових) матеріалів
[1] [2] [3] [4] [5]
даного модуля
2.2.4. Психологічні особливості осіб з інвалідністю. Етичні Низька
Висока
засади
надання
послуг
особам
з
інвалідністю
перекладачами
жестової
мови
та
перекладачами
дактилологами в судовій системі. Подолання наслідків
професійного «вигорання» та його профілактика.
Тренер –
2.2.4.1. Професійний рівень тренера
[1] [2]
2.2.4.2 Наскільки успішно тренер залучав учасників до
[1] [2]
обговорення навчальних питань та проблем?
2.2.4.3 Оцініть якість навчальних (роздаткових) матеріалів
[1] [2]
даного модуля
2.2.5. Практичні аспекти участі перекладача жестової мови Низька
та
перекладача
дактилолога
у
адміністративному,
цивільному та кримінальному
процесі. Особливості
взаємодії з адвокатами та законними представниками.

[3]
[3]

[4]
[4]

[5]
[5]

[3]

[4]

[5]

Висока

Тренер –
2.2.5.1. Професійний рівень тренера
[1] [2]
2.2.5.2 Наскільки успішно тренер залучав учасників до
[1] [2]
обговорення навчальних питань та проблем?
2.2.5.3 Оцініть якість навчальних (роздаткових) матеріалів
[1] [2]
даного модуля
2.2.6. Основні аспекти фізичної доступності осіб з Низька
порушенням слуху до правосуддя.

[3]
[3]

[4]
[4]

[5]
[5]

[3]

[4]

[5]

Висока

Тренер –
2.2.6.1. Професійний рівень тренера
2.2.6.2 Наскільки успішно тренер залучав учасників до
обговорення навчальних питань та проблем?
2.2.6.3 Оцініть якість навчальних (роздаткових) матеріалів
даного модуля
2.3. Будь ласка, надайте свої рекомендації щодо покращення

[1]
[1]

[2]
[2]

[3]
[3]

[4]
[4]

[5]
[5]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

цього курсу у майбутньому:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ !!!
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