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Як стати учасником тренінгу
та/або тренінгового курсу?
Ознайомтеся з Каталогом тренінгових програм
для прокурорів на сайті ТЦПУ
Самостійно оберіть тренінг і/або тренінговий курс
Перейдіть за посиланням або проскануйте QR-код
Виберіть зручну для Вас дату
Заповніть заявку на участь у тренінгу
та/або тренінговому курсі
ТЦПУ формує списки учасників тренінгу
та/або тренінгового курсу і направляє
їх до Офісу Генерального прокурора
та обласних прокуратур
ТЦПУ направляє учасникам тренінгу та/або тренінгового
курсу матеріали для підготовки й інформує про порядок
проходження тренінгу та/або тренінгового курсу

Якщо виникли запитання, телефонуйте:
(044) 206 00 51

Шановні прокурори!
Команда Тренінгового центру прокурорів України розробила
для вас каталог із програмами тренінгів і тренінгових курсів.
Тренінг і тренінгові курси – це, відповідно, одно- та триденне
навчання за напрямом прокурорської діяльності, спрямоване
на удосконалення професійних умінь і навичок.
Тематики тренінгів та тренінгових курсів визначено з урахуванням практичних потреб прокурорів і пріоритетних напрямів діяльності органів правопорядку та прокуратури у сфері кримінальної
політики.
У вас є можливість самостійно вибрати тему тренінгу
та/або тренінгового курсу, яка для вас найбільш актуальна. Один
і/або три дні навчання забезпечать вам професійний розвиток
і допоможуть уникнути професійного вигорання.
Зручна електронна форма реєстрації стане вам у пригоді.
Якщо маєте бажання поглибити знання та удосконалити
навички задля підвищення рівня професійної компетенції, то вам
необхідно зробити два кроки:
► вибрати з каталогу тему тренінгу та/або тренінгового курсу;
► заповнити електронну заявку.
Чекаємо на вас у Тренінговому центрі прокурорів України!
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Очна форма навчання
Процесуальне керівництво
та підтримання публічного обвинувачення в суді

Тренінговий курс
«Застосування норм міжнародного
гуманітарного права під час реалізації
процесуальних повноважень прокурора
щодо кримінальних правопорушень,
вчинених в умовах збройного конфлікту»
День 1
Тренінг «Застосування норм
міжнародного гуманітарного
права в роботі прокурора»
День 2
Тренінг «Особливості
процесуального керівництва
досудовим розслідуванням
у кримінальних провадженнях
щодо злочинів, вчинених
в умовах збройного конфлікту»
День 3
Тренінг «Комунікація з медіа
прокурорів, які здійснюють
процесуальне керівництво
у кримінальних провадженнях
щодо злочинів, вчинених
в умовах збройного конфлікту»

Форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

Період навчання
05.07 – 07.07

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzkd
Граничний термін
реєстрації
28.06

Тренінговий курс спрямовано на:

♦ удосконалення навичок застосування норм і принципів міжнародного
гуманітарного права під час реалізації прокурором процесуальних повноважень щодо кримінальних правопорушень, вчинених в умовах збройного
конфлікту;
♦ формування вміння конструктивної комунікації з медіа.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Підтримання публічного обвинувачення
та взаємодія з медіа»

День 1
Тренінг «Докази та доказування
у кримінальному провадженні»
День 2
Тренінг «Публічне
обвинувачення, або
Як ефективно здійснювати
повноваження прокурора
в суді»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Комунікація з медіа»

Період навчання
26.10 – 28.10
14.12 – 16.12

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xaud
Граничний термін
реєстрації
03.10
28.11

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ удосконалення практичних навичок прокурорів з виконання професійних
обов’язків щодо оцінювання достатності доказів для доведення обвинувачення в суді;
♦ відпрацювання навичок виступів прокурора в суді із вступною та обвинувальною промовами, прямого та перехресного допитів;
♦ формування вміння взаємодіяти з медіа.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Участь прокурора у кримінальному провадженні
щодо правопорушень,
вчинених наркозалежними особами»
День 1
Тренінг «Сенситивний підхід
прокурора до наркозалежних
осіб у кримінальному
провадженні»
День 2
Тренінг «Процесуальне
керівництво досудовим
розслідуванням кримінальних
правопорушень, вчинених
наркозалежними особами»
День 3
Тренінг «Підтримання
прокурором публічного
обвинувачення у кримінальних
провадженнях щодо
наркозалежних осіб»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

Період навчання
06.09 – 08.09

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzjw
Граничний термін
реєстрації
24.08

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ впровадження сенситивного підходу в роботі прокурора з наркозалежними особами;
♦ опанування нових підходів до процесуального керівництва у провадженнях
щодо кримінальних правопорушень, вчинених наркозалежними особами;
♦ удосконалення навичок здійснення процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо
наркозалежних осіб;
♦ відпрацювання навичок кваліфікації дій наркозалежних осіб, призначення
експертиз та виступу в судових дебатах у вказаній категорії кримінальних
проваджень.
Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Оскарження судових рішень у кримінальному
провадженні в судах апеляційної
та касаційної інстанцій»
День 1
Тренінг «Оскарження судових
рішень у суді апеляційної
інстанції»
День 2
Тренінг «Оскарження судових
рішень у суді касаційної
інстанції»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Написання
апеляційної та касаційної
скарг»
Період навчання
05.10 – 07.10

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzlk
Граничний термін
реєстрації
19.09

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ опанування практичних навичок оскарження судових рішень в апеляційному та касаційному порядках;
♦ поглиблення знань про єдине застосування норм кримінального та кримінального процесуального законодавства у практичній діяльності під час
оскарження судових рішень;
♦ удосконалення навичок із написання апеляційної та касаційної скарг
з дотриманням критеріїв якісного тексту та мовних норм.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Майстерність публічного виступу прокурора»

День 1
Тренінг «Мовностильові
основи публічного виступу
прокурора»
День 2
Тренінг «Емоційно-поведінкові
основи публічного виступу
прокурора»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Мистецтво
переконання в суді: вступна
та обвинувальна промови
прокурора»
Період навчання
09.11 – 11.11

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzma
Граничний термін
реєстрації
17.10

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ удосконалення навичок з: етикетного мовлення в суді; правильної вимови та наголошування; вибору таких лексичних засобів, граматичних форм
і конструкцій, які сприяють грамотному та дохідливому публічному виступу;
♦ опанування навичок ораторського мистецтва та майстерності оволодіння
емоціями; навчання самоконтролю та подолання страху під час публічного
виступу;
♦ відпрацювання навичок виступів прокурора в суді із вступною та обвинувальною промовами.
Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Участь прокурора у відновному правосудді»

День 1
Тренінг «Прокурор
у кримінальному провадженні
щодо звільнення особи
від кримінальної
відповідальності
у контексті відновного
правосуддя»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 2
Тренінг «Участь прокурора
у спрощеному судовому
провадженні в контексті
відновного правосуддя»
День 3
Тренінг «Участь прокурора
у кримінальному провадженні
на підставі угод»

Період навчання
15.11 – 17.11
14.12 – 16.12

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xauk
Граничний термін
реєстрації
31.10
28.11

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ розвиток та удосконалення компетентностей прокурора стосовно участі
в кримінальному провадженні щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності та у спрощеному судовому провадженні в контексті відновного правосуддя, а також у кримінальному провадженні на підставі угод;
♦ відпрацювання навичок: правильного визначення підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності; дотримання процесуального
порядку такого звільнення; участі у спрощеному судовому провадженні;
визначення обсягу доказів, які підлягають дослідженню в суді; укладення
угод про визнання винуватості; участі у кримінальному провадженні на підставі угод; відстоювання в суді процесуальної позиції щодо укладених угод.
Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням щодо кримінальних правопорушень
у сфері службової діяльності»
День 1
Тренінг «Особливості
доказування у кримінальному
провадженні / Кримінальноправова кваліфікація
корупційних кримінальних
правопорушень»
День 2
Тренінг «Взаємодія прокурора
з оперативними й іншими
підрозділами, слідчим і слідчим
суддею під час кримінального
провадження»
День 3
Тренінг «Особливості
проведення НС(Р)Д»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

Період навчання
07.12 – 09.12

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzmt
Граничний термін
реєстрації
21.11

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ поглиблення знань прокурорів про доказування у кримінальному провадженні в сфері службової діяльності та особливості кримінальноправової кваліфікації корупційних кримінальних правопорушень;
♦ актуалізацію знань про процесуальне керівництво досудовим розслідуванням щодо кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності;
♦ удосконалення навичок взаємодії прокурора з оперативними й іншими підрозділами, слідчим і слідчим суддею під час кримінального провадження;
♦ покращення застосування передбачених законом повноважень прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Процесуальне керівництво та підтримання
публічного обвинувачення щодо кримінальних
правопорушень проти власності»

День 1
Тренінг «Кримінально-правова
кваліфікація кримінальних
правопорушень»
День 2
Тренінг «Докази
та доказування»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Вступна
та обвинувальна промови
прокурора, прямий
і перехресний допити»
Період навчання
22.11 – 24.11

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wznr
Граничний термін
реєстрації
07.11

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ удосконалення навичок процесуального керівництва у провадженнях
щодо кримінальних правопорушень проти власності;
♦ удосконалення практичних навичок прокурорів щодо виконання професійних обов’язків з оцінки достатності доказів для доведення обвинувачення в суді;
♦ відпрацювання навичок виступів прокурора в суді із вступною та обвинувальною промовами, ведення прямого та перехресного допитів.
Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Повідомлення про підозру та застосування
запобіжних заходів у кримінальному провадженні»

День 1
Тренінг «Забезпечення
законності затримання особи»
День 2
Тренінг «Повідомлення про
підозру»
День 3
Тренінг «Застосування
запобіжних заходів»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

Період навчання
14.09 – 16.09
16.11 – 18.11

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xauo
Граничний термін
реєстрації
24.08
31.10

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ поглиблення знань та відпрацювання навичок щодо забезпечення затримання особи;
♦ використання юридичної аргументації в процесі підготовки повідомлення
про підозру;
♦ опанування навичок обґрунтування пропорційності застосування запобіжних заходів.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Особливості повноважень прокурора
Спеціалізованої прокуратури у військовій
та оборонній сфері»
форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні

День 1
Тренінг «Докази, отримані
в результаті проведення
НС(Р)Д»

Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 2
Тренінг «Застосування
запобіжних заходів»
День 3
Тренінг «Прокурор
у справах про адміністративні
правопорушення»

Період навчання
27.09 – 29.09
20.10 – 22.10

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xauy
Граничний термін
реєстрації
06.09
03.10

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ поглиблення системних знань та удосконалення навичок застосування передбачених законом повноважень прокурора під час проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, насамперед тих, що тимчасово обмежують гарантовані Конституцією України права особи;
♦ ефективне використання результатів вказаних дій як доказів у змагальному процесі в суді, складання процесуальних документів при реалізації процесуальних
повноважень під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій;
♦ поглиблення знань та відпрацювання навичок забезпечення затримання особи;
♦ опанування навичок обґрунтування пропорційності застосування запобіжних
заходів;
♦ поглиблення системних знань та удосконалення навичок щодо реалізації
повноважень прокурора у провадженнях про адміністративні правопорушення.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
15

Тренінговий курс
«Електронні докази у кримінальному провадженні»

День 1

Тренінг «Докази, отримані
в результаті проведення
НС(Р)Д»
День 2
Тренінг «Збирання
та дослідження електронних
доказів»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Аналіз
та використання електронних
доказів»
Період навчання
23.11 – 25.11
14.12 – 16.12

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xavn
Граничний термін
реєстрації
07.11
28.11

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ опанування практичних навичок роботи із доказами, отриманими
в результаті проведення НС(Р)Д;
♦ поглиблення знань про докази, що мають електронну форму, їх збирання
та дослідження;
♦ удосконалення навичок аналізу та використання електронних доказів.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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наГляД За ДОДЕрЖанняМ ЗаКОнІв ПрИ вИКОнаннІ
СУДОвИХ рІШЕнЬ У КрИМІналЬнИХ ПрОваДЖЕнняХ,
ІнШИХ ЗаХОДІв ПрИМУСОвОГО ХараКТЕрУ
У МІСЦяХ нЕСвОБОДИ, а ТаКОЖ ПрОБаЦІЇ

Тренінговий курс
«нагляд прокурора за додержанням законів
у місцях несвободи»
День 1
Тренінг «Пріоритети
здійснення прокурорського
нагляду за додержанням
законів у місцях несвободи
та перспективи його
трансформації»
День 2
Тренінг «Прокурорський
нагляд за додержанням
законів у слідчих ізоляторах
та установах виконання
покарань»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Організація діяльності Період навчання
прокурора за додержанням
19.10 – 21.10
законів у сфері пробації та
вирішення питань, пов’язаних
із виконанням вироку»

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzol
Граничний термін
реєстрації
03.10

Тренінговий курс спрямовано на:

♦ удосконалення навичок щодо здійснення прокурором нагляду за додержанням законів у місцях несвободи;
♦ опанування навичок здійснення нагляду за додержанням законів органами
пробації, а також реагування на виявлені порушення прав узятих під варту осіб
та засуджених, вжиття заходів щодо їх поновлення;
♦ удосконалення навичок щодо участі у кримінальному провадженні у частині правильного та обґрунтованого орієнтування суду щодо вирішення судом
питань, пов’язаних із виконанням вироку.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
17

ПрЕДСТавнИЦТвО ІнТЕрЕСІв ДЕрЖавИ в СУДІ

Тренінговий курс
«Представництво прокурором інтересів держави
в суді в бюджетній сфері»
День 1
Тренінг «Особливості
організації представництва
інтересів держави в бюджетній
сфері»
День 2
Тренінг «Обґрунтування
позовних вимог. Практична
реалізація повноважень
прокурора»
День 3
Тренінг «Типові порушення під
час пред’явлення позову.
Підстави представництва.
Судова практика»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

Період навчання
06.12 – 08.12

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzow
Граничний термін
реєстрації
21.11

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ розвиток та удосконалення компетентностей прокурора з питань представництва інтересів держави в суді у бюджетній сфері;
♦ визначення способів захисту в суді, підготовку та реалізацію тактики
якісного та ефективного обґрунтування прокурорських вимог, з’ясування
можливостей практичного використання повноважень прокурора;
♦ відпрацювання умінь і навичок прокурора під час здійснення представницьких повноважень у бюджетній сфері.
Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Представництво прокурором інтересів держави
в суді з питань державної та комунальної власності»

День 1
Тренінг «Загальні питання
здійснення представництва
у сфері державної
та комунальної власності»
День 2
Тренінг «Практична реалізація
повноважень прокурора.
Обґрунтування позову»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Джерела інформації,
способи захисту. Судова
практика»
Період навчання
04.10 – 06.10

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzpf
Граничний термін
реєстрації
19.09

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ розвиток та удосконалення компетентностей прокурора з питань представництва інтересів держави в суді у сфері державної та комунальної
власності;
♦ визначення можливостей використання повноважень прокурора на
практиці;
♦ відпрацювання умінь і навичок прокурора під час здійснення представницьких повноважень у сфері державної та комунальної власності.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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ЮвЕналЬна ЮСТИЦІя

Тренінговий курс
«Особливості процесуального керівництва
та підтримання публічного обвинувачення
у кримінальних провадженнях за участю дітей»
День 1
Тренінг «Особливості організації
процесуального керівництва
та підтримання публічного
обвинувачення у кримінальних
провадженнях, в яких діти
є жертвами»
День 2
Тренінг «Повноваження
прокурора у кримінальних
провадженнях щодо
неповнолітніх.
Застосування примусових заходів
виховного характеру»
День 3
Тренінг «Особливості допиту
дітей незалежно від їхнього
процесуального статусу.
Психологічні аспекти допиту
дитини»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

Період навчання
28.09 – 30.09
02.11 – 04.11

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xavs
Граничний термін
реєстрації
06.09
17.10

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ розвиток та удосконалення компетентностей прокурора з організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних
провадженнях за участю дітей, зокрема й пов’язаних із домашнім насильством
стосовно дитини;
♦ з’ясування можливостей проведення судово-експертних досліджень у кримінальних провадженнях за участю дітей;
♦ відпрацювання умінь і навичок стосовно: допиту дітей різного процесуального статусу (правопорушники, потерпілі, свідки); психологічних аспектів допиту
дитини;
♦ відпрацювання умінь і навичок із застосування примусових заходів виховного
характеру та виконання судових рішень у кримінальних провадженнях щодо дітей.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Окремі аспекти доказування злочинів, пов’язаних
із сексуальним насильством щодо дитини, зокрема
онлайн, та дитячою порнографією»
День 1
форма навчання: очна
Тренінг «Особливості
Тривалість: 3 дні
досудового розслідування
Кількість балів
та процесуального керівництва
30
у кримінальних провадженнях,
Місце проведення: Для заповнення заявки
пов’язаних із сексуальним
м. Київ,
на участь
насильством дітей»
День 2
Тренінг «Особливості
доказування злочинів,
вчинених щодо дітей
з використанням мережі
Інтернет»
День 3
Тренінг «Особливості
доказування злочинів,
пов’язаних зі створенням,
отриманням доступу
та поширенням дитячої
порнографії»

вул. Юрія Іллєнка,
81-б

Період навчання
07.12 – 09.12

у тренінговому курсі
проскануйте

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzwh
Граничний термін
реєстрації
21.11

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ удосконалення навичок ідентифікації індикаторів сексуального насильства над дітьми;
♦ розуміння механізмів запобігання, виявлення та реагування на сексуальне насильство;
♦ удосконалення навичок здійснення процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов’язаних із сексуальним насильством щодо дітей, зокрема поширенням
дитячої порнографії;
♦ відпрацювання умінь щодо доказування злочинів, вчинених стосовно
дітей з використанням мережі Інтернет.
Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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ОрГанІЗаЦІя рОБОТИ в ОрГанаХ ПрОКУраТУрИ

Тренінговий курс
«Ефективний керівник окружної прокуратури»
День 1
Тренінг «Організація роботи
окружної прокуратури»
День 2
Тренінг «Тимбілдинг,
або Успішна командна
робота прокурорів»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Вербальний імідж
прокурора-керівника.
Діджитал-етикет»

Період навчання
20.09 – 22.09

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzwr
Граничний термін
реєстрації
06.09

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ удосконалення навичок керівників окружних прокуратур з організації роботи окружних прокуратур та впровадження її нових форм і методів;
♦ формування навичок раціонального використання особистого робочого
часу; командної взаємодії, згуртованості колективу, створення атмосфери
довіри, посилення «командного духу»;
♦ корекцію вербального іміджу прокурора-керівника.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Ефективний керівник обласної прокуратури»

День 1
Тренінг «Організація роботи
обласної прокуратури»
День 2
Тренінг «Тимбілдинг,
або Успішна командна
робота прокурорів»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Вербальний імідж
прокурора-керівника.
Діджитал-етикет»

Період навчання
26.10 – 28.10

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/wzxc
Граничний термін
реєстрації
03.10

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ удосконалення навичок керівників обласних прокуратур з організації роботи та впровадження її нових форм і методів;
♦ формування навичок раціонального використання особистого робочого
часу; командної взаємодії, згуртованості колективу, створення атмосфери
довіри, посилення «командного духу»;
♦ корекцію вербального іміджу прокурора-керівника.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Прокурор-аналітик»
День 1
Тренінг «Практичні аспекти
аналітичної роботи»
День 2
Тренінг «Використання
можливостей ЄРДР для
аналітичної роботи»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Застосування
програмного забезпечення
в аналітичній діяльності»

Період навчання
27.09 – 29.09

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xafc
Граничний термін
реєстрації
06.09

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ розвиток знань про сутність аналітичного дослідження та зміст аналітичної роботи і її значення;
♦ удосконалення навичок аналітичної роботи в органах прокуратури;
♦ розвиток умінь в роботі над пріоритетними темами для комплексного
опрацювання у діяльності органів прокуратури;
♦ відпрацювання навичок аналітичного дослідження;
♦ поглиблення знань щодо опрацювання інформації для потреб аналітичного дослідження;
♦ удосконалення навичок визначення тенденцій, недоліків і позитивів, умов
(факторів) їх існування;
♦ розвиток умінь застосування на практиці методів аналітичних досліджень;
♦ поглиблення знань щодо критеріїв оцінювання ефективності діяльності
органів прокуратури, у тому числі в процесі аналітичних досліджень і на
стадії оформлення їх результатів;
♦ удосконалення навичок оформлення результатів аналітичного дослідження.
Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
24

Іміджева мовна комунікація

Тренінговий курс
«Мовний іміджмейкинг прокурора»
День 1
Тренінг «Понятійні межі
мовних одиниць: імідж,
бренд, репутація, авторитет,
стереотип»
День 2
Тренінг «Стратегії і тактики
іміджевої мовної комунікації
прокурора»

форма навчання: очна
Тривалість: 3 дні
Кількість балів
30
Місце проведення: Для заповнення заявки
м. Київ,
на участь
вул. Юрія Іллєнка,
у тренінговому курсі
81-б
проскануйте

День 3
Тренінг «Корекція вербального
іміджу прокурора»
Період навчання
01.11 – 03.11

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xafk
Граничний термін
реєстрації
17.10

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ удосконалення навичок з іміджевої мовної комунікації та усвідомлення
її цінності;
♦ оволодіння інструментами мовного іміджмейкингу;
♦ опанування навичок діагностики та корекції мовного іміджу.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
25

Онлайн-фОрМа навчання

Тренінг
«Протидія прокурора домашньому насильству»
Модулі тренінгу:
► протидія прокурора
домашньому насильству;
► участь прокурора
у кримінальному провадженні
про злочини щодо домашнього
насильства;

форма навчання: онлайн
Тривалість 3 години
Кількість балів
10
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь у тренінгу
проскануйте

► взаємодія прокурора
із державними органами
та неурядовими організаціями
щодо протидії домашньому
насильству.
Дата навчання
30.08

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xaho
Граничний термін
реєстрації
09.08

Тренінг спрямовано на:
♦ удосконалення навичок прокурорів стосовно участі у кримінальному провадженні про злочини щодо домашнього насильства, а саме: визначення
видів домашнього насильства; відмежування адміністративно караного від
кримінально караного домашнього насильства; допиту осіб, які постраждали від домашнього насильства; застосування обмежувальних заходів
до підозрюваних; кваліфікації злочинів цієї категорії та їх розмежування із
суміжними; підтримання публічного обвинувачення у таких провадженнях,
укладення у них угод; застосування практики ЄСПЛ при здійсненні процесуального керівництва та під час підтримання публічного обвинувачення
у кримінальних провадженнях про злочини вказаної категорії;
♦ опрацювання питань про особливості призначення покарання у кримінальних провадженнях цієї категорії та взаємодію прокурора із неурядовими організаціями щодо протидії домашньому насильству.
Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.
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Тренінг
«Застосування практики ЄСПл»

Модулі тренінгу:
► підстави застосування
практики ЄСПЛ;
► пошук та опрацювання
рішень ЄСПЛ;

форма навчання: онлайн
Тривалість 3 години
Кількість балів
10
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь у тренінгу
проскануйте

► застосування рішень ЄСПЛ
у роботі прокурора.

Дата навчання
12.10

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xapf
Граничний термін
реєстрації
26.09

Тренінг спрямовано на:
♦ удосконалення навичок ефективного застосування положень Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини;
♦ розширення обсягу знань і вмінь щодо пошуку та опрацювання рішень
Європейського суду з прав людини;
♦ формування навичок у прокурора стосовно виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.
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Тренінговий курс
«Мовна компетентність процесуального керівника»

День 1
Тренінг «Лексичні тонкощі
процесуальних документів»
День 2
Тренінг «Дороговкази мовного
кодексу»
День 3
Тренінг «Граматика
процесуальних документів
у подробицях»

форма навчання: онлайн
Тривалість 9 годин
(3 дні)
Кількість балів
30
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь
у тренінговому курсі
проскануйте

Період навчання
15.09 –17.09
17.11 – 19.11

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xaqe
Граничний термін
реєстрації
24.08
31.10

Тренінговий курс спрямовано на:
♦ удосконалення навичок із правильного слововживання, застосування правописних норм, граматичних форм і конструкцій у процесуальних
документах прокурора.

Зміст та обсяг тренінгового курсу можуть корегуватися.
28

Тренінг
«Застосування примусових заходів
медичного характеру»

Модулі тренінгу:
► підстави та процесуальний
порядок здійснення досудового
розслідування у кримінальному
провадженні щодо
застосування примусових
заходів медичного характеру;

форма навчання: онлайн
Тривалість 3 години
Кількість балів
10
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь у тренінгу
проскануйте

► судовий розгляд
кримінального провадження
щодо застосування примусових
заходів медичного характеру.

Дата навчання
06.10

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xaql
Граничний термін
реєстрації
19.09

Тренінг спрямовано на:
♦ підвищення рівня професійної компетентності прокурорів щодо участі
у кримінальному провадженні про застосування примусових заходів
медичного характеру;
♦ удосконалення навичок участі прокурора у кримінальному провадженні
щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.
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Тренінг
«Представництво прокурором інтересів держави
в суді щодо земельних відносин»

Модулі тренінгу:
► загальні питання
представництва прокурором
інтересів держави в суді
у сфері земельних відносин;
► особливості захисту в суді
порушених інтересів держави
на землі певних категорій,
вибір способів захисту;

форма навчання: онлайн
Тривалість 3 години
Кількість балів
10
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь у тренінгу
проскануйте

► позов, участь, ініціювання
перегляду та виконання
судових рішень у сфері
земельних відносин.
Дата навчання
08.09

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xaqq
Граничний термін
реєстрації
24.08

Тренінг спрямовано на:
♦ підвищення рівня професійної компетентності прокурорів під час представництва інтересів держави в суді у сфері земельних відносин;
♦ надання прокурорам структурованої інформації про використання інструментів захисту порушених інтересів держави у сфері земельних відносин.

Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.
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Тренінг
«Участь прокурора у провадженнях щодо публічних
закупівель / робота прокурора з державними
відкритими базами даних»

Модулі тренінгу:
► правові підстави участі
прокурора у провадженнях
щодо публічних закупівель;
► повноваження прокурора
у разі відсутності органу,
уповноваженого здійснювати
функції держави у сфері
закупівель;
► особливості роботи
прокурора з відкритими
державними інформаційними
системами, реєстрами, базами
даних.

форма навчання: онлайн
Тривалість 3 години
Кількість балів
10
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь у тренінгу
проскануйте

Дата навчання
14.12

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xaqw
Граничний термін
реєстрації
28.11

Тренінг спрямовано на:
♦ удосконалення навичок ефективної діяльності прокурора у провадженнях щодо публічних закупівель;
♦ розширення обсягу знань і вмінь щодо взаємодії прокурора із суб’єктами
владних повноважень, що здійснюють державне регулювання та контроль
у сфері публічних закупівель;
♦ формування навичок у прокурора стосовно використання у роботі відкритих державних інформаційних систем, реєстрів, баз даних.
Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.
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Тренінг
«Запобігання конфлікту інтересів і корупції»

Модулі тренінгу:
► запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у
діяльності прокурора;
► обмеження щодо одержання
подарунків;

форма навчання: онлайн
Тривалість 3 години
Кількість балів
10
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь у тренінгу
проскануйте

► гарантії та державний захист
викривачів корупції.

Дата навчання
09.08

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xard
Граничний термін
реєстрації
25.07

Тренінг спрямовано на:
♦ закріплення та поглиблення знань законодавства про запобігання корупції в діяльності прокурора;
♦ засвоєння механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
у діяльності прокурора, недопущення виникнення будь-яких проявів, які
можуть створити враження корупційних.

Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.
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Тренінг
«Професійна етика прокурора»

Модулі тренінгу:
► правила професійної етики
у діяльності прокурора;
► практика дотримання
прокурорами вимог
професійної етики та дієві
механізми запобігання
правопорушенням
(дисциплінарна
й судова практика).

форма навчання: онлайн
Тривалість 3 години
Кількість балів
10
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь у тренінгу
проскануйте

Дата навчання
10.08

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xark
Граничний термін
реєстрації
25.07

Тренінг спрямовано на:
♦ закріплення та поглиблення знань із прокурорської етики з урахуванням
міжнародних стандартів і чинного законодавства України;
♦ удосконалення навичок прокурорів зі здійснення професійних обов’язків;
♦ зміцнення поваги до авторитету органів прокуратури, додержання загальносуспільних моральних цінностей, що сприяють підвищенню рівня
довіри громадян до органів прокуратури.

Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.
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Тренінг
«Інформаційна безпека прокурора»

Модуль тренінгу:
► особливості інформаційної
безпеки прокурора.

Форма навчання: онлайн
Тривалість 3 години
Кількість балів
10
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь у тренінгу
проскануйте

Дата навчання
21.10

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xdix
Граничний термін
реєстрації
03.10

Тренінг спрямовано на:
♦ поглиблення знань з питань інформаційної безпеки в органах
прокуратури;
♦ удосконалення навичок ефективного захисту конфіденційних
даних.

Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.
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Тренінг
«Організація роботи з розгляду звернень
та запитів в органах прокуратури України»

Модуль тренінгу:
► особливості організації
роботи прокурора з розгляду
звернень та запитів.

форма навчання: онлайн
Тривалість 3 години
Кількість балів
10
Платформа
Для заповнення заявки
«ZOOM»
на участь у тренінгу
проскануйте

Дата навчання
02.11

або
перейдіть за посиланням
http://surl.li/xarq
Граничний термін
реєстрації
17.10

Тренінг спрямовано на:
♦ удосконалення навичок ефективного застосування законодавства про звернення громадян;
♦ формування навичок вирішення проблемних питань в організації роботи з розгляду звернень і запитів в органах прокуратури
України.
Зміст та обсяг тренінгу можуть корегуватися.
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Можете занотувати важливу інформацію
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