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№ Найменування наукового 

п/п заходу 

1 2 
1. Підготовка 

"Енциклопедії 

правосуддя" 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

.,._,,.,w...х'А ддів У країни 

ку № 3 

ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
Національної школи суддів України на 2016 рік 

Строк виконання 

3 
2015-2016 рр. 

Очікувані 

Виконавці результати роботи 

4 5 
Кеvівнuк автоvського колектuвv: Енциклопедія 

Оиіщук М. В., ректор Національної школи суддів 

України, д. ю. н . , заслужений юрист України; 

Застvпник кеvівнuка автоvського колективv: 

Шукліиа Н. Г. , проректор з науково-дослідної 

роботи Національної школи суддів України , к . ю. н., 

професор, заслужений юрист України; 

члени автоvського колективv: 

Бауліи Ю. В .. голова Конституційного Суду України, 
д.ю.н., професор, академік Національної академії 

правових наук України, заслужений діяч науки і техніки 

України; 

Беля11евич О. А.. головний науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту Приватного права і 

п1дприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН 

України, доктор юридичних наук, професор ; 

Бойf(о А. М. , член Вищої ради юстиції, д. ю. н., 

професор; 

Гепштщев Д. О. , Професор кафедри фінансового 

права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, д. ю . н ., професор; 

Городовеико В. В. , голова Апеляційного суду 

Запорізької області. член Консультативної Ради 

європейських суддів. д.ю . н .. заслужений юрист України; 
Дрішлюк А. І .. секретар судової п алати в ц11вільних 

справах Апеляційного суду Одеської області . к . ю. н. ; 

Форми та місце 

упровадження 

рсзуль1атів роботи 

6 
Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді, судців та 

працівників апаратів 

судІВ 



Козюбра М L, член-кореспондент НАПрН України, 
суддя Конституційного суду України у відставці; 

заюдувач кафедри загальнотеоретичних та державно

правових наук Національного уюверситету «Києво

Могилянська академія», д. ю. н., професор; 

Кравчук В. М, суддя Львівського окружного 

адм1юстративного суду, доктор юридичних наук, 

професор, викладач Національної школи суддів України; 

Кривенко В. В., суддя Конституційного Суду 

України, к.ю.н, заслужений юрист України; 

Мазурок В. А., проректор по забезпеченню 

організаційної діяльності, суддя Верховного Суду 

У країни у відставці заслужений юрист У країни; 

Майданик Р. А., завідувач кафедри цивільного права 

юридичного факультету Київського нацюнального 

університету імені Тараса Шевченка, член Національної 

академії правових наук України, д. ю. н., професор; 

Олійник А. С., суддя Вищого спеціалізованого суду 

У країни з розгляду цившьних і кримшальних справ 

(член Вищої ради юстиції), к. ю. н.; 

Петришин О. В., академ1к Національної академії 

правових наук України, д. ю. н., професор; 

Романюк Я. М, Голова Верховного Суду України, 

к. ю. н., заслужений юрист України; 

Савчин М В., викладач відділу науково-методичного 

забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, д. ю. н., доцент; 

Фазикош Г. В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області, к. ю. н.; 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддш України, 

к. ю. н.; 

Цуркан М L, заступник Голови Вищого 

адм1юстративного суду України, к.ю.н, заслужений 

юрист У країни; 

Шамрай О. В., начальник юдДІлу науково-

методичного забезпечення діяльності судш загальної 

юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІЯЛЬНО СП 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Шаповалова О. А., заступник начальника юдДІлу 

забезпечення діяльності ректорату - радник НШСУ, 

суддя Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., 



2. Проведення наукового 

досшдження з питань 

сощального, у т. ч. 

гендерного контексту в 

правосудд1 

1-3 квартал 2016 р. -
включення елеменnв 

соц~ального контексту до 

навчальних курсш 

заслужений юрист У країни; 

Шевчук С. В., суддя Конституційного Суду України, 

д.ю.н.; 

Шемшученко Ю. С., академ1к НАН У країни, 

академ1к Академії правових наук У країни, директор 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України, д. ю. н., професор; 

Юдківська Г. Ю., суддя Європейського суду з прав 

ЛЮДИНИ, К. Ю. Н. 

Керівник групи: 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддш України, 

к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Буруковська Н. В., головний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України, к. ф. н., доцент; 

Гайдученко В. Д., головний спец~ал1ст юдДІлу 

підготовки суддів Національної школи суддів України; 

члени групи. залучені за згодою: 

Бучківська В. Л, суддя Стрийського міськрайонного 

суду Львівської області; 

Москаль Р. М, суддя Львівського окружного 

адм1юстративного суду; 

Ситніков О. Ф., суддя Вишого адм1юстративного 

суду України, к. ю. н.; 

Фазикош г. В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області; 

Щепоткіна В. В., секретар судової палати у 

кримшальних справах Вищого спец~ал1зованого суду 

У країни з розгляду цивільних і кримінальних справ 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади 

Включення 

елеменnв 

соцшльного 

контексту до 

навчальних курсш 

Розробка навчальних курсів (модулів) для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді: 

З. "Суддівська етика. 

Доброчесність судді" 

1-2 квартал 2016 р. - Керівник групи: 2 денний 
розробка 2 денного Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного навчальний курс у 
навчального курсу забезпечення mдготовки суддшського корпусу рамках спеціальної 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; mдготовки 

Заступник керівника групи: кандидаnв на 

Буруковська Н. В., головний науковий співробітник посаду судд1 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 
. . 

судд1 та суддш 

Форма-очна 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



4. "Верховенство права та 

права людини у СВІТЛІ 

Конвенції про захист 

прав людини 1 

основоположних свобод 

та практика 

Європейського суду з 

прав людини при 

здійсненні правосуддя" 

(блок І. Основи 

організаціі суду та 

діяльності судді) 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

юддшу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш Збірка навчальних 

України, к. ф. н., доцент; матер1алш курсу 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г. М, старший науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

Ш аповш~ова О. А., заступник начальника юддшу 

забезпечення діяльності ректорату - радник, суддя 

Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., 

заслужений юрист У країни; 

члени групи. залучені за згодою: 

Станковська Г. А., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Фазикош Г. В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області; 

Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

Спільно з проектом USAID "Справедливе правосуддя" 
Керівник групи: 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Уханенко С. А., суддя Дніпропетровського 

апеляційного адм1юстративного суду; 

1 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

mдготовки 

кандидаnв на 

посаду судд1 

члени групи від НШСУ: Збірка навчальних 

Здебський О. С., старший науковий співробітник матер1алш курсу 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Плахтій L Б., суддя Луцького міськрайонного суду 
Волинської області; 

Сапш~ьова Т. В., суддя Вінницького апеляційного 

адм1юстративного суду; 

Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного 

суду Київської області; 

Шинкоренко С. В., суддя Городоцького районного 

суду Хмельницької області 

Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



5. 

б. 

"Застосування Конвенції 

про захист прав людини 1 
основоположних свобод 

та практики ЄСПЛ 

м1сцевими загальними 

судами У країни" 

(блок ІІ Цивільне 

судочинство) 

"Застосування Конвенції 

про захист прав людини 1 
основоположних свобод 

та практики ЄСПЛ в 

національній судовій 

практиці" 

(блок ІІІ. Господарське 

судочинство) 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя " за 
підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Левик Я. А., суддя Апеляційного суду Львівської 

області; 

члени групи від НШСУ: 

Кучів О. М, провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

члени групи. залучені за згодою: 

Бучківська В. Л, суддя Стрийського міськрайонного 

суду Львівської області; 

Перекопський ММ, суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

Пі.хало Н. В., суддя Першотравневого районного 

суду м. Чернівці; 

Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного 

суду Київської області; 

Фазикош Г. В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області; 

Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя " за 
підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Прокопанич Г. К., суддя Вишого господарського 

суду України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Кучів О. М, провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

члени групи. залучені за згодою: 

Бондарчук В. В., суддя Господарського суду м~ста 

Києва, к. ю. н.; 

1,5 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

mдготовки 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

0,5 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

mдготовки 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



7. 

8. 

"Застосування Конвенції 

про захист прав людини 1 
основоположних свобод 

та практики ЄСПЛ при 

розгляд~ справ про 

адмш1 стратив НІ 

правопорушення та 

кримінальних справ" 

(блок IV Кримінальне 
судочинство та 

судочинство у справах 

про адміністративні 

правопорушення) 

"Європейська система 

захисту прав людини. 

Застосування ЄКПЛ та 

практики ЄСПЛ 

адм1шстративними 

судами У країни" 

(блок V 
Адміністративне 

судочинство) 

1-2 квартал 
2016 р. - розробка 

1,5 денного навчального 
курсу 

1-2 квартал 
2016 р. - розробка 

0,5 денного навчального 
курсу 

Рим Т. Я., суддя господарського суду Львівської 

області, к. ю. н.; 

Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя " за 
підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Бучківська В. Л, суддя Стрийського міськрайонного 

суду Львівської області; 

члени групи від НШСУ: 

Кучів О. М, провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

члени групи. залучені за згодою: 

Мудрецький Р. В., суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області; 

Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного 
суду Київської області; 

Шинкоренко С. В., суддя Городоцького районного 

суду Хмельницької області 

Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя " за 
підтримки Уряду Канади 

Керівник групи -
Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 

забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Стрелець Т. Г., суддя Вишого адм1юстративного 

суду України 

члени групи від НШСУ: 

Здебський О. С., старший науковий співробітник 

науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

члени групи. залучені за згодою: 

Волкова Л М, суддя Харківського окружного 

адміністративного суду, член Ради суддів України; 

1,5 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

mдготовки 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

0,5 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

mдготовки 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



9. "Управління залою 

судового засідання" 

10. "Докази і доказування в 

кримшальному 

судочинстві" 

1-2 квартал 2016 р. -
доопрацювання 

З денного 

навчального курсу 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 2 денного 
навчального курсу 

Жук А. В., суддя Тернопільського окружного 

адм1юстративного суду; 

Уханенко С. А., суддя Дніпропетровського 

апеляційного адм1юстративного суду 

Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя " за 
підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: З денний 

Пустовойтова Т. Л, начальник вщдшу навчальний курс у 

м~жнародного співробітництва Національної школи рамках спеціальної 

суддів України; ПІДГОТОВКИ 

Заступник керівника групи: 

Юровська Г. В., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, к. ю. 

н.; 

члени групи від НШСУ: 

Семенюк В. М, провідний науковий співробітник 

юддшу м~жнародного співробітництва Національної 

школи суддів України; 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення ПІдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддш України, 

к. ю. н.; 

члени групи. залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду 

м. Києва; 

Плахтій L Б., суддя Луцького міськрайонного суду 
Волинської області; 

Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Шаповшzова О. А., заступник начальника юдд1лу 

забезпечення діяльності ректорату - радник, суддя 

Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., 

заслужений юрист У країни; 

Заступник керівника групи: 

Земля ной В. В., провідний науковий співробітник 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

2 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

ПІДГОТОВКИ 

кандидаnв на 

посаду судд1 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності Збірка навчальних 

ВККСУ та ВРЮ, суддя Верховного Суду України у матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



11. "Призначення покарання 

у кримінальних справах" 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 2 денного 
навчального курсу 

відставці, заслужений юрист У країни; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., головний спец~ал1ст юдДІлу 

організації спеціальної підготовки кандидатів на посаду 

судді Національної школи суддів України; 

Кузьменко В. Л, заступник начальника юдДІлу 

науково-методичного забезпечення ПІдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист У країни; 

члени групи, залучені за згодою: 

Алейніков Г. L, суддя Апеляційного суду Запорізької 
області; 

Балацька Г. О., суддя Апеляційного суду м. Києва; 

Городовенко В. В., голова Апеляційного суду 

Запорізької області, Голова Координаційного 

суддівського центру, д.ю.н., заслужений юрист України; 

Станковська Г. А., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Стельмах L О., суддя Апеляційного суду Львівської 
області; 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

Шаповалова О. А., заступник начальника юдДІлу 

забезпечення діяльності ректорату - радник, суддя 

Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., 

заслужений юрист У країни; 

Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Ш аповалова О. А., заступник начальника юдДІлу 

забезпечення діяльності ректорату - радник, суддя 

Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., 

заслужений юрист У країни; 

Заступник керівника групи: 

Станковська Г. А., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

члени групи від НШСУ: 

Земля ной В. В., провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ, суддя Верховного Суду України у 

2 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

ПІДГОТОВКИ 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



12. "Загальні засади 

написання судових . . 
р1шень у цившьному, 

кримшальному, 

адмш1стративному та 

господарському 

судочинствах" 

(блок І. Основи 

організаціі суду та 

діяльності судді) 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

відставці, заслужений юрист У країни; 

Кузьменко В. Л, заступник начальника юдДІлу 

науково-методичного забезпечення ПІдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист У країни; 

Семенюк В. М, провідний науковий співробітник 

юдДІлу м~жнародного співробітництва Національної 

школи суддів України; 

члени групи. залучені за згодою: 

Алейніков Г. L, суддя Апеляційного суду Запорізької 
області; 

Луньова О. Г., суддя Вугледарського міського суду 

Донецької області; 

Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 

Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста Києва; 

Шестаковська Л Л, суддя Оболонського районного 

суду міста Києва 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Кузьменко В. Л, заступник начальника юдДІлу 

науково-методичного забезпечення ПІдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист У країни; 

Заступник керівника групи: 

Фазикош Г. В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г. М, старший науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення ПІдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

Земля ной В. В., провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист У країни; 

Ш аповш~ова О. А., заступник начальника юдДІлу 

забезпечення діяльності ректорату - радник, суддя 

Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., 

заслужений юрист У країни; 

1 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

ПІДГОТОВКИ 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



13. "Написання судових 

рішень" 

(блок ІІ Цивільне 

судочинство; 

блок ІІІ. Господарське 

судочинство) 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

члени групи, залучені за згодою: 

Бондарчук В. В., суддя Господарського суд м~ста 

Києва, к. ю. н.; 

Бринцев О. В., заступник голови Господарського 

суду Харківської області, к. ю. н.; 

Виноградова О. 1, суддя Київського окружного 

адм1юстративного суду, к. ю. н.; 

Височанська Н. К., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Дрішлюк А. 1, суддя Апеляційного суду Одеської 
області; 

Ільков В. В., суддя Дніпропетровського окружного 

адм1юстративного суду, к. ю. н., доцент; 

Калашнікова О. М, суддя Вищого 

адміністративного суду України, к. ю. н.; 

Коротун О. М, суддя Київського апеляційного 

господарського суду, к. ю. н. 

Плахотнюк К. Г., суддя Голосіївського районного 

суду м. Києва; 

Погребняк В. Я., суддя Вищого господарського суду 

України; 

Сєвєрова Є. С., суддя Апеляційного суду Одеської 

області; 

Ситніков О. Ф., суддя Вищого адм1юстративного 

суду України, к. ю. н.; 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

Ткачук О. С., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, к. ю. 

н., доцент; 

Фролов МО., суддя Голосіївського районного суду 

м. Києва, к. ю. н. 

Керівник групи: 

Кузьменко В. Л, заступник начальника юддшу 

науково-методичного забезпечення ПІдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист У країни; 

Заступник керівника групи: 

Фазикош Г. В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

1 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

ПІДГОТОВКИ 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



14. "Написання судових 
. . 

р1шень у кримшальному 

судочинств~ та 

судочинств~ у справах 

про адмш1стративю 

правопорушення" 

(блок IV Кримінальне 
судочинство та 

судочинство у справах 

про адміністративні 

правопорушення; 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 2 денного 
навчального курсу 

Бахарєва Г. М, старший науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бринцев О. В., заступник голови Господарського 

суду Харківської області, к. ю. н.; 

Дрішлюк А. L, суддя Апеляційного суду Одеської 
області; 

Котелевець А. В., суддя Апеляційного суду 

Харківської області; 

Перекопський ММ, суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

Погребняк В. Я., суддя Вишого господарського суду 

України; 

Сєвєрова Є. С., суддя Апеляційного суду Одеської 

області; 

Ткачук О. С., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, к. ю. 

н., доцент; 

Фролов МО., суддя Голосіївського районного суду 

м. Києва, к. ю. н. 

Чупікова В. В., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Шебуєва В. А., суддя Апеляційного суду м. Києва 

Керівник групи: 

Кузьменко В. Л, заступник начальника юддшу 

науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист У країни; 

Заступник керівника групи: 

Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста Києва; 

члени групи від НШСУ: 

Земля ной В. В., провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист У країни; 

Ш аповалова О. А., заступник начальника юдДІлу 

забезпечення діяльності ректорату - радник, суддя 

Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., 

заслужений юрист У країни; 

члени групи, залучені за згодою: 

2 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

mдготовки 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



15. "Дисциплінарна 

відповідальність судді" 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 2 денного 
навчального курсу 

Джулай О. Б., суддя Апеляційного суду Одеської 

області; 

Копіца О. В., суддя Апеляційного суду Одеської 

області; 

Мосьондз L А., суддя Апеляційного суду м. Києва; 
Підгорна С. Л, суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

Фролов МО., суддя Голосіївського районного суду 

м. Києва, к. ю. н. 

Керівник групи: 

Іщенко О. Л, начальник юдДІлу науково-

методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРЮ, 

к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Котелевець А. В., суддя Апеляційного суду 

Харківської області, член Ради суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

2 денного 
навчального курсу 

у рамках 

спеціальної 

ПІДГОТОВКИ 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Берестовська А. В., старший науковий співробітник Збірка навчальних 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності матер1алш курсу 

ВККСУ та ВРЮ; 

Земляной В. В., головний науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист У країни; 

Ногіна О. Р., провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

Самофал М М, заступник начальника юдДІлу 

науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та 

ВРЮ, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Устименко В. Є., суддя Апеляційного суду 

Харківської області, член Вишої кваліфікаційної комісії 

суддів України; 

Чумаченко Т. А., суддя Вишого адм1юстративного 

суду України, член Ради суддів України; 

Шевченко А. В., суддя Київського окружного 

адм1юстративного суду, к. ю. н.; 

Юрченко В. Л, суддя Вищого адм1юстративного 

суду України 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



16. "Управління часом в 

суддівській діяльності" 

17. "Комунікації в судовій 

діяльності" 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 2 денного 
навчального курсу 

1, 2 квартал 2016 р. -
розробка 2 денного 
навчального курсу 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Шамрай О. В., начальник юддшу науково

методичного забезпечення діяльності судш загальної 

юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІЯЛЬНО СП 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Кравчук О. В., провідний науковий співробітник 

2 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

ПІДГОТОВКИ 

кандидаnв на 

посаду судд1 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності Збірка навчальних 

судш загальної юрисдикції та бібліотечна-видавничої матер1алш курсу 

діяльності Національної школи суддів України; 

члени групи. залучені за згодою: 

Давид Л Л, суддя Львівського апеляційного 

господарського суду; 

Зінченко О. В., суддя Донецького окружного 

адм1юстративного суду; 

Курій Н. М, суддя Апеляційного суду Львівської 

області; 

Лічман ЛГ., голова Малиновського районного суду 

м. Одеси, к. ю. н., доцент; 

Малєєв А. Ю., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

Панченко О. О., суддя Авдіївського м1ського суду 

Донецької області; 

Фазикош Г. В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області, к. ю. н. 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Шамрай О. В., начальник юддшу науково

методичного забезпечення діяльності судш загальної 

юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІЯЛЬНО СП 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Кузьміна О. М., головний спец~ал1ст юддшу 
науково-методичного забезпечення діяльності судш 

загальної юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІяльносn; 

члени групи від НШСУ: 

Данчук В. В., провідний науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності 

судш загальної юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІяльносn; 

2 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

ПІДГОТОВКИ 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



18. "Професійна 

психолопчна адаптащя 

до суддівської 

діяльності" 

1квартал2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

члени групи, залучені за згодою: 

Верещинська Н. О., директор Міжнародного фонду 

"Центр суддівських студій"; 

Волкова Л М, суддя Харківського окружного 

адміністративного суду, член Ради суддів України; 

Ільков В. В., суддя Дніпропетровського окружного 

адм1юстративного суду, к. ю. н., доцент; 

Какауліна О. В., в. о. начальника юддшу - прес

центр судової влади ДСА України; 

Куценко В. Д, начальник ТУ ДСА України в 

Одеській області, заслужений юрист України; 

Логунова ММ, к. ф. н., доцент; 

Петрова Н. L, заступник керівника проекту USAID 
"Справедливе правосуддя"; 

Солдатенко L О., канд. соцюл. наук, доц. 

Харківського 

ім. В.Н. Каразіна; 

Стефанів Н. С., 

Франківської області 

нацюнального уюверситету 

суддя Апеляційного суду Івано-

Спільно з проектом USAID "Справедливе правосуддя" 
Керівник групи: 

Ірхін Ю. Б., начальник відділу науково-методичного 

супроводження психологічної mдготовки суддш 

Національної школи суддів України, к. п. н., доцент; 

Заступники керівника групи: 

Савченко Г. В., провідний науковий співробітник, 

головний спец~ал1ст-психолог юдДІлу науково

методолопчного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України; 

Семенова А. В., професор кафедри політології 

Одеського національного політехнічного університету, 

д. пед. н., професор; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г. М, старший науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

Семенюк В. М, провідний науковий співробітник 

юдДІлу м~жнародного співробітництва Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду м. 

Києва; 

1 денний 
навчальний курс у 

рамках спеціальної 

mдготовки 

кандидаnв на 

посаду судд1 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1 

Форма-очна 



19. "Захист права власності в 

св1тш статт1 1 Першого 
протоколу до Конвенції 

про захист прав людини 1 
основоположних свобод 

та практики ЄСПЛ" 

Безусова-Попович Л L, головний спецшшст 1з 

зв' язків з громадсьюстю Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

Булка О. А., заступник Голови Державної судової 

адміністрації У країни, заслужений юрист У країни; 

Савін О. L, суддя Южноукраїнського міського суду 
Миколаївської області, к. п. н. 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади та 

Інститутом психології· імені Г. С. Костюка Н аціональноz· 

академії· педагогічних наук Украіни 

Розробка навчальних курсів для підготовки та періодичного навчання суддів: 
2-3 квартал 2016 р. - Керівник групи: 3 одноденні 

апробація 3-х Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного навчалью курси 

одноденних навчальних забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

курсів (по 1 для кожної Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

спеціалізації) Заступник керівника групи: 

3-4 квартал 2016 р. -
доопрацювання та 

проведення треюнгу для 

тренерш 

Бучківська В. Л, суддя Стрийського міськрайонного 

суду Львівської області; 

члени групи від НШСУ: 

Кравчук О. В., провідний науковий співробітник 
юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

судш загальної юрисдикції та бібліотечна-видавничої 

діяльності Національної школи суддів України; 

Кучів О. М, провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Брагар В. С., суддя Миколаївського окружного 

адм1юстративного суду; 

Жайворонок Т. Є., суддя Верховного Суду України; 

Качур Р. П, суддя Львівського окружного 

адм1юстративного суду; 

Крупник Р. В., суддя Господарського суду Львівської 

області; 

Лапчевська О. С., суддя Апеляційного суду м. Києва, 

к. ю. н.; 

Охрімчук Л L, суддя Верховного Суду України; 
Пі.хало Н. В., суддя Першотравневого районного 

суду м. Чернівці; 

Прокопанич Г. К., суддя Вишого господарського 

суду України, к. ю. н.; 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів-

викладачш 

(тренерів) із 
регюнальних 

відділень НШСУ 

Навчальний процес 

суддів цивільної, 

господарської та 

адм1юстративної 

спеціалізацій 

Форма-очна 



20. "Застосування Конвенції 

про захист прав людини 1 

основоположних свобод 

та 

Європейського 

прав людини" 

практики 

суду з 

2016 р. 

Прокопенко О. Б., суддя Верховного Суду України, 

к. ю. н.; 

Лукас А. Ю., суддя господарського суду Київської 

області; 

Рим Т. Я., суддя господарського суду Львівської 

області, к. ю. н. 

Стрелець Т. Г., суддя Вищого адм1юстративного 

суду України; 

Уханенко С. А., суддя Дніпропетровського 

апеляційного адм1юстративного суду; 

Юрченко В. Л, суддя Вищого адм1юстративного 

суду України, к. ю. н. 

Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя " за 
підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Здебський О. С., старший науковий співробітник 
юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

члени групи. залучені за згодою: 

Волкова Л М, суддя Харківського окружного 

адміністративного суду, член Ради суддів України; 

Жук А. В., суддя Тернопільського окружного 

адм1юстративного суду; 

Ковтюк Є. L, суддя Верховного Суду України; 
Левик Я. А., суддя Апеляційного суду Львівської 

області; 

Овсієнко А. А., суддя Апеляційного суду Волинської 

області; 

Сапальова Т. В., суддя Вінницького апеляційного 

адм1юстративного суду; 

Стародуб О. Л, суддя Вищого адм1юстративного 

суду України; 

Стрепко Н. Л, суддя Личаківського районного суду 

м. Львова; 

Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного 

суду Київської області; 

Уханенко С. А., суддя Дніпропетровського 

4 дистанційні 
навчалью курси 

Блоки: 

1. Загальний; 
2. Цивільний; 
З. Адміністративний; 

4. Кримінальний 

Навчальний процес 

суддів загальної та 

адм1юстративної 

спеціалізації 

Форма

дистанційна 



21. "Антикорупційне 

законодавство. 

застосування 

антикорупційного 

законодавства. 

Відповідальність 

Практика 

за 

вчинення корупційного 

правопорушення'' 

1-2 квартал 2016 року 
розробка Модуля 1 

тре юнгу 

2 квартал 2016 року 
апробація, 

доопрацювання 

навчального курсу, 

проведення треюнгу для 

тренерш 

2-3 квартал 2016 року -
розробка Модуля 11 

тре юнгу 

3-4 квартал 2016 року -
апробація, 

доопрацювання 

навчального курсу, 

проведення треюнгу для 

тренерш 

апеляційного адм1юстративного суду; 

Федіна А. В., суддя Першотравневого районного 

суду м. Чернівці; 

Чебан В. М, суддя Шевченківсього районного суду 

м. Чернівці; 

Шинкоренко С. В., суддя Городоцького районного 

суду Хмельницької області 

Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя " за 
підтримки Уряду Канади 

Керівник групи : 
Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду України 

у відставці, заступник начальника відділу забезпечення 

діяльності ректорату - радник НШСУ; 
Заступник керівника групи: 

Ахтирська Н М, головний науковий співробітник 

вщДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г. М, старший науковий співробітник 

в~дДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

Герус Ю. А., головний спец~ал1ст юддш науково

методичного забезпечення mдготовки суддшського 

корпусу Національної школи суддів України; 

Земля ной В. В., провідний науковий співробітник 

вщДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ, суддя Верховного Суду України у 
. . 

вщставц~; 

Кузьменко В. Л, заступник начальника вщДІлу 

науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддівського корпусу, суддя Верховного Суду України у 
. . 

вщставц~; 

члени групи. залучені за згодою: 

Булейко О. Л, суддя Апеляційного суду Запорізької 

області; 

Виноградова О. L, суддя Київського окружного 

адм1юстративного суду, к. ю. н.; 

Городовенко В. В., голова Апеляційного суду 

Запорізької області; 

Кадегроб А. L, суддя Апеляційного суду Одеської 

області; 

Тренінг 

2 денний 

Модуль 1 
«Запобігання 

корупції у судовій 
. . 

влад~» - для судш 

ВСІХ ВИДІВ 

юрисдикцій 

(загальний) 

(один день) 

Модуль 2 
«Відповідальність за 

корупційні 

правопорушення» 

(один день) 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

Підготовка та 

mдвищення 

кваліфікації суддів 



22. "Кредитні 

правовщносини. 

Особливості правового 

режиму майна, яке є 

предметом іпотеки" 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка навчального 

курсу 

З квартал 2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

Копіца О. В., суддя Апеляційного суду Одеської 

області; 

Котелевець А. В., суддя Апеляційного суду 

Харківської області; 

Луньова О. В., суддя Вугледарського міського суду 

Донецької області; 

Підгірна С. Л, суддя Апеляційного суду Чернівецької 

області; 

Погребняк В. Я., суддя Вищого господарського суду 

України; 

Стельмах L О., суддя Апеляційного суду Львівської 
області; 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста Києва; 

Устименко В. Є., член Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України; 

Чумаченко Т. А., суддя Вищого адм1юстративного 

суду України; 

Шестаковська Л Л, суддя Оболонського районного 

суду міста Києва; 

Щепоткіна В. В., секретар судової палати у 

кримшальних справах Вищого спец~ал1зованого суду 

У країни з розгляду цивільних і кримінальних справ 

Спільно з проектом ОБСЄ "Розробка стандартизованих 

програм підготовки суддів" 

Керівник групи: 

Картере В. L, суддя, секретар судової палати 

Вищого господарського суду України; 

Заступник керівника групи: 

Ба.харєва Г. М, старший науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

члени групи від НШСУ: 

4 квартал 2016 р. - Здебський О. С., старший науковий співробітник 

проведення треюнгу для юддшу науково-методичного забезпечення mдготовки 

тренерш суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддш України, 

1 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

mдготовки суддш 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

Підготовка та 

mдвищення 

кваліфікації суддів 



23. "Написання судових 

р1шень у справах про 

адмш1 стративю 

правопорушення" 

24. "Докази і доказування у 

цившьному 

судочинств~ - земелью, 

кредитю, ЖИТЛОВІ, 

трудові справи" 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка навчального 

курсу 

З квартал 2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бринцев О. В., заступник голови Господарського 

суду Харківської області, к. ю. н. 

Керівник групи : 
Кузьменко В. Л, заступник начальника юддшу 

науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

Заступник керівника групи: 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

члени групи від НШСУ: 

IV кв. 2016 р. - Бахарєва Г. М, старший науковий співробітник 

проведення треmнгу для юддшу науково-методичного забезпечення mдготовки 

тренерш суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

З квартал 2016 р. -
розробка тренінгу 

4 квартал 2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

Землян ой В. В., провідний науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

Шаповш~ова О. А., суддя Верховного Суду України у 

відставці, заступник начальника юддшу забезпечення 

діяльності ректорату - радник НШСУ; 
члени групи, залучені за згодою: 

Бабайлова Л М, суддя Деснянського районного 

суду м. Києва; 

Васецька В. В., суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області; 

Ковш~енко Н. В., суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області; 

Козятник Л L, суддя Шевченківського районного 
суду м. Києва; 

Савкова С. В., суддя Апеляційного суду Донецької 

області; 

Стельмах L О., суддя Апеляційного суду Львівської 
області 

Керівник групи: 

Мазурок В. А., проректор по забезпеченню 

організаційної діяльності, суддя Верховного Суду 

У країни у відставці, заслужений юрист У країни; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г. М, старший науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

1 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

mдготовки суддш 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

1 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

mдготовки суддш 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка та 

mдвищення 

кваліфікації суддів 

Підготовка та 

mдвищення 

кваліфікації суддів 



25. "Особливості розгляду 

судами 

справ 

крим1нальних 

за участю 

. . '' 
неповноштюх 

1-2 квартал 2017 р. -
суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

проведення треmнгу для члени групи. залучені за згодою: 

тренерш Виноградова О. Є., суддя Апеляційного суду 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 

навчального курсу 

З квартал 2016 р. -
апробація курсу та 

доопрацювання 

навчального курсу 

4 квартал 2016 р. -
проведення треmнгу для 

тренерш 

Одеської області; 

Константинов Д. С., суддя Красноградського 

районного суду Харківської області; 

Писак L Н., суддя Апеляційного суду Чернівецької 
області; 

Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 

Таварткіладзе О. М, суддя Апеляційного суду 

Одеської області; 

Фазикош Г. В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області; 

Швецова Л А., суддя Апеляційного суду Харківської 

області; 

Шебуєва В. А., суддя Апеляційного суду м. Києва; 

Юровська Г. В.,суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, к. ю. 

Н. 

Керівник групи : 
Кузьменко В. Л, заступник начальника юддшу 

науково-методичного забезпечення ПІдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист У країни; 

Заступник керівника групи: 

Стефанів Н. С., заступник начальника вщДІлу 

науково-методичного забезпечення ПІдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України, суддя Апеляційного суду Івано-Франківської 

області; 

члени групи, залучені за згодою: 

Кишакевич Л Ю., суддя Івано-Франківського 

міського суду Івано-Франківської області, к. ю. н.; 

Мосьондз L А., суддя Апеляційного суду м. Києва; 
Назимко Є. С., начальник ад'юнктури (аспірантури), 

старший науковий співробітник Донецького 

юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ 

України, к. ю. н.; 

Слуцька Т. L, начальник юдДІлу забезпечення 

діяльності заступника Голови та секретаря судової 

Посібник 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

1 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

ПІДГОТОВКИ суддlВ 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

Підготовка та 

ПІдвищення 

кваліфікації суддів 



26. "Комунікації в судовій 

діяльності" 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 

навчального курсу 

2 квартал 2016 р. -
апробація курсу та 

доопрацювання 

навчального курсу 

2-3 квартал 2016 р. -
проведення треюнгу для 

тренерш 

палати (судова палата у кримінальних справах) Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, к. ю. н., заслужений юрист України; 

Станковська Г. А., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста Києва; 

Щепоткіна В. В., секретар судової палати у 

кримшальних справах Вищого спец~ал1зованого суду 

У країни з розгляду цивільних і кримінальних справ 

Спільно з проектом "Реформування системи 

кримінально і· юстиції· щодо неповнолітніх в Украіні" за 

підтримки уряду Канади 

Керівник групи: 

Шамрай О. В., начальник юдДІлу науково-

методичного забезпечення діяльності судш загальної 

юрисдикції та бібліотечна-видавничої діяльності 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Кузьміна О. М., головний спец~ал1ст юдДІлу 

науково-методичного забезпечення діяльності судш 

загальної юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІяльносn; 

члени групи від НШСУ: 

Данчук В. В., провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

судш загальної юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІяльносn; 

члени групи, залучені за згодою: 

Верещинська Н. О., директор Міжнародного фонду 

"Центр суддівських студій"; 

Волкова Л М, суддя Харківського окружного 

адміністративного суду, член Ради суддів України; 

Ільков В. В., суддя Дніпропетровського окружного 

адм1юстративного суду, к. ю. н., доцент; 

Какауліна О. В., в. о. начальника юдДІлу - прес

центр судової влади ДСА України; 

Куценко В. Д, начальник ТУ ДСА України в 

Одеській області, заслужений юрист України; 

Логунова ММ, к. ф. н., доцент; 

Петрова Н. L, заступник керівника проекту USAID 
"Справедливе правосуддя"; 

Солдатенко L О., канд. соцюл. наук, доц. 

2 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

ПІДГОТОВКИ суддlВ 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

Підготовка та 

шдвищення 

кваліфікації суддів 

Форма-очна 



27. "Кібербезпека та права 

людини 

Інтернет: 

та 

в мереж~ 

законодавство 

практика 

застосування" 

28. "Професійна 

психолопчна адаптащя 

до суддівської 

З квартал 2016 р. -
розробка І-денного 

навчального курсу 

4 квартал 2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

Харківського нацюнального уюверситету 

ім. В.Н. Каразіна; 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області 

Спільно з проектом USAID "Справедливе правосуддя" 
Співкерівники групи: 

Іщенко О. Л, начальник юддшу науково-

методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРЮ, 

к. ю. н.; 

Ахтирська Н. М, головний науковий співробітник 

в1дд1лу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Берестовська А. В., старший науковий співробітник 

4 квартал 2016 р. - юддшу науково-методичного забезпечення діяльності 

проведення треюнгу для ВККСУ та ВРЮ; 

тренерш Ногіна О. Р., провідний науковий співробітник 

1квартал2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

Самофал М М, заступник начальника юддшу 

науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та 
ВРЮ, к. ю. н.; 

Федорченко Н. Л, молодший науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

члени групи, залучені за згодою: 

ЗуєваЛ Є., суддя Одеського апеляційного 

адм1юстративного суду, к. ю. н.; 

Катаєва Е. В., заступник голови Одеського 

окружного адм1юстративного суду; 

Кравченко С. L, заступник голови Виш ого 

спец~ал1зованого суду України з розгляду цивільних і 

кримшальних справ; 

Литвинов Є. В., Вишого спец~ал1зованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 

Огурецький В. Л, суддя Вишого спец~ал1зованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 

Орлянська В. L, суддя Вишого спеціалізованого суду 
У країни з розгляду цивільних і кримінальних справ 

Керівник групи: 

Ірхін Ю. Б., начальник відділу науково-методичного 

супроводження психологічної mдготовки суддш 

Національної школи суддів України, к. п. н., доцент; 

1 денний 
навчальний курс 

(семінар, круглий 

стіл) 

Збірка навчальних 

матер1алш 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

1 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

mдготовки суддш 

Навчальний процес 

для суддш 

Форма-очна 

Підготовка та 

mдвишення 

кваліфікації суддів 



діяльності" 

29. "Управління залою 

судового засідання" 

1квартал2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

2 квартал 2016 р. -
проведення треюнгу для 

тренерш 

1квартал2016 р. -
доопрацювання 1,5 
денного навчального 

курсу 

Заступники керівника групи: 

Савченко Г. В., провідний науковий співробітник, 

головний спец~ал1ст-психолог юдДІлу науково

методолопчного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України; 

Семенова А. В., професор кафедри політології 

Одеського національного політехнічного університету, 

д. пед. н., професор; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г. М, старший науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу Національної школи суддш 

України; 

Семенюк В. М, провідний науковий співробітник 

юдДІлу м~жнародного співробітництва Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В,. Суддя Деснянського районного суду м. 

Києва; 

Безусова-Попович Л L, головний спец~ал1ст 1з 

зв' язків з громадсьюстю Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

Булка О. А., заступник Голови Державної судової 

адміністрації У країни, заслужений юрист У країни; 

Савін О. L, суддя Южноукраїнського м1ського суду 
Миколаївської області, к. п. н. 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади та 

Інститутом психології· імені Г. С. Костюка Н аціональноz· 

академії· педагогічних наук Украіни 

Керівник групи: 

Пустовойтова Т. Л, начальник вщДІлу 

м~жнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

Заступник керівника групи: 

Юровська Г. В., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, к. ю. 

н.; 

2 квартал 2016 р. - члени групи від НШСУ: 

проведення тре юнгу для Семенюк В. М, провідний науковий співробітник 

тренерш юддшу м~жнародного співробітництва Національної 

школи суддів України; 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

1,5 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

mдготовки суддш 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

Форма-очна 

Підготовка та 

mдвищення 

кваліфікації суддів 

Форма-очна 



30. "Запобігання 

дискримінації та 

расизму" 

(щодо виконання пп. 4 
п. 107 Плану заходів з 
реалізаціі Національноі 

стратегііу сфері прав 

людини на період до 

2020 року, 
затвердженого 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

Украіни від 23 листопада 
2015року№1393-р) 

31. "Особливості розгляду 

справ, пов'язаних з 

домашнім насильством" 

(щодо виконання пп. 9 
п. 96 Плану заходів з 
реалізаціі Національноі 

стратегііу сфері прав 

людини на період до 

2020 року, 
затвердженого 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

Украіни від 23 листопада 

забезпечення 

1-3 квартал 2016 р. - Національної 

mдготовки 

школи 

суддшського 

суддш 

корпусу 

України, 

розробка дистанційного к. ю. н.; 

навчального курсу 

2-3 квартал 2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

4 квартал 2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

4 квартал 2016 р. -
проведення треюнгу для 

тренерш 

2 квартал 2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

3 квартал 2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

3 квартал 2016 р. -
проведення треюнгу для 

тренерш 

члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду 

м. Києва; 

Плахтій L Б., суддя Луцького міськрайонного суду 
Волинської області; 

Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади 

Керівник групи: 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

члени групи. залучені за згодою: 

Глубоченко С. М, суддя Жовтневого районного суду 
Миколаївської області, к. ю. н.; 

Кравченко М В., суддя Обухівського районного суду 

Київської області; 

Керівник групи : 
Шукліна Н. Г., проректор з науково-дослідної 

роботи Національної школи суддів України, к. ю. н., 

професор, заслужений юрист України; 

Заступник керівника групи: 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г. М, старший науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу; 

Буруковська Н. В., головний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення mдготовки 

суддшського корпусу; 

Кузьменко В. Л, заступник начальника юдДІлу 

Дистанційний 

навчальний курс 

1 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

mдготовки суддш 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів
викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

Збірка матеріалів 

навчального 

семшару в рамках 

перю дичного 

навчання суддш 

Підготовка та 

mдвишення 

кваліфікації суддів 

Форма-очна 

Підготовка та 

mдвишення 

кваліфікації суддів 

Форма-очна 



2015року№1393-р) 

32. "Процесуальний інститут 
. . 

слщчого судд1: практика 

застосування. Обов' язки 

судд1 щодо захисту прав 

людини в контекст~ 

статті 206 КПК У країни" 
(щодо виконання пп. 11 
п. б Плану заходів з 

реалізаціі Національноі 

стратегііу сфері прав 

людини на період до 

2020 року, 
затвердженого 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

Украіни від 23 листопада 
2015року№1393-р) 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 1,5 денного 
навчального курсу 

З квартал 2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу, 

проведення треюнгу для 

тренерш 

науково-методичного 

суддшського корпусу 

України; 

забезпечення ПІдготовки 

Національної школи суддш 

члени групи, залучені за згодою: 

Аліфанов Ю. Б., суддя Апеляційного суду 

Вінницької області; 

Васецька В. В., суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області; 

Гуцал Л В., суддя Апеляційного суду Харківської 

області; 

Кадегроб А. L, суддя Апеляційного суду Одеської 
області; 

Перекопський ММ, суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

Плахотнюк К. Г., суддя Голосіївського районного 

суду м. Києва; 

Чупікова В. В., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Шендрікова Г. О, суддя Буського районного суду 

Львівської області 

Керівник групи: 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду України у 

відставці, заступник начальника юддшу забезпечення 

діяльності ректорату-радник, НШСУ; 

Заступник керівника групи: 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

члени групи від НШСУ: 

Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення ПІдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бучківська В. Л, суддя Стрийського міськрайонного 

суду Львівської області; 

Кульчицький Н. С., експерт проекту ОБСЄ 

"Гарантування дотримання прав людини при здійсненні 

правосуддя" за ПІдтримки Уряду Канади, Урядовий 

уповноважений у справах Європейського суду з прав 

людини (2012-2013 рр.); 
Марчук Н. О., суддя Вишого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 

Мицак МС., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

1,5 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

ПІДГОТОВКИ суддlВ 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

Підготовка та 

ПІдвишення 

кваліфікації суддів 

Форма-очна 



33. "Мова судово

процесуальної сфери" 

2-3 квартал 2016 р. -
розробка 1 денного 
навчального курсу 

4 квартал 2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу, 

проведення треюнгу для 

тренерш 

Тагієв С. Р., голова Апеляційного суду Чернігівської 

області, к. ю. н., заслужений юрист України; 

Чванкін С. А., голова Київського районного суду 

м1ста Одеси, доцент кафедри цившьного права 

Національного уюверситету "Одеська юридична 

академія", голова громадської організації "Асоціація 

слідчих суддів України", к. ю. н.; 

Шестаковська Л Л, суддя Оболонського районного 

суду міста Києва; 

Шинкоренко С. В., суддя Городоцького районного 

суду Хмельницької області 

Керівник групи: 

Кабиш О. О., викладач відділу науково- методичного 

забезпечення підготовки суддівського корпусу, к. ф. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Гашицький О. В., начальник юдДІлу спеціальної 

ПІдготовки кандидаnв на посаду судд1 Національної 

школи суддів України; 

Слюсар Т. А., головний спец~ал1ст юдДІлу 

документального забезпечення та контролю 

Національної школи суддів України; 

члени групи. залучені за згодою: 

Волкова Л М, суддя Харківського окружного 

адм1юстративного суду; 

Ковтюк Є. L, суддя Верховного Суду України; 
Пивоварова В. М, викладач Харківського 

регіонального відділення, к. ф. н.; 

Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області 

1 денний 
навчальний курс 

(тренінг) у рамках 
. . 

ПІДГОТОВКИ суддlВ 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Підготовка суддів

викладачш 

(тренерів) із 

регюнальних 

відділень НШСУ 

Підготовка та 

ПІдвишення 

кваліфікації суддів 

Форма-очна 

Розробка навчальних курсів для підготовки працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації: 

34. "Судове 

адміністрування" 

1-2 квартал 2016 р. - Керівник групи - Дистанційний Навчальний процес 

розробка Шамрай О. В., начальник юдДІлу науково- навчальний курс керівників апаратів 

навчального курсу методичного забезпечення діяльності судш загальної судів та їх 

2 квартал 2016 р. -
апробація курсу та 

доопрацювання 

навчального курсу 

юрисдикції та бібліотечна-видавничої діяльності Збірка навчальних заступниюв 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; матер1алш курсу 

члени групи від НШСУ: 

Кравчук О. В., провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

судш загальної юрисдикції та бібліотечна-видавничої 

діяльності Національної школи суддів України; 

Форма-

дистанційна 



З 5. "Комунікації в судовій 

діяльності" 

1-2 квартал 2016 р. -
розробка 

навчального курсу 

2 квартал 2016 р. -
апробація курсу та 

доопрацювання 

навчального курсу 

Серга О. М, головний спеціаліст відділу науково

методичного забезпечення діяльності судш загальної 

юрисдикції та бібліотечна-видавничої діяльності 

Національної школи суддів України; 

Шевцова Я. О., головний спец~ал1ст Харківського 

регюнального юддшення Національної школи суддш 

України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Галівець L В., начальник Адміністративно-

господарського управшння Державної судової 

адміністрації У країни; 

Гомонова L В., заступник начальника управління -
начальник вщд1лу планування та фінансового 

забезпечення судш та установ Державної судової 

адміністрації У країни; 

Грабовецька Л А., кершник апарату Тлумацького 

районного суду Івано-Франківської області; 

Ковтун А. М, керівник апарату Зарічного районного 

суду м. Суми; 

Лисенко В. В., кершник апарату Харківського 

окружного адм1юстративного суду; 

Малєєв А. Ю., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

Опанасюк Т. L, заступник начальника юридичного 

управшння - начальник юдд1лу правової експертизи 

Державної судової адміністрації України; 

Паламарчук L В., заступник кершника апарату 

Овідіопольського районного суду Одеської області; 

Підгайна О. М, керівник апарату апеляційного суду 

Волинської області; 

Тимченко О. L, начальник юдд1лу судової 

статистики Вишого адміністративного суду України; 

Чумак Н. А., заступник начальника Територіального 

управління ДСА України в місті Києві 

Спільно з проектом USAID "Справедливе правосуддя" 
Керівник групи: 

Шамрай О. В., начальник юдд1лу науково-

методичного забезпечення діяльності судш загальної 

юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІЯЛЬНО СП 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Кузьміна О. М., головний спец~ал1ст юдд1лу 

науково-методичного забезпечення діяльності судш 

Дистанційний 

навчальний курс 

Збірка навчальних 

матер1алш курсу 

Навчальний процес 

прес-секретарш 

судш 

Форма

дистанційна 



З б. "Застосування 

штерактивних методш . . 
навчання у шдготовщ 

загальної юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

д~яльносn; 

члени групи від НШСУ: 

Данчук В. В., провідний науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності 

судш загальної юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІяльносn; 

члени групи, залучені за згодою: 

Баранько Ю. А., начальник відділу інформаційно

документального забезпечення Апеляційного суду 

Черкаської області 

Бойко Н. Д, прес-секретар Івано-Франківського 

окружного адм1юстративного суду; 

Бражник Н. М, пом1чник заступника голови 

Апеляційного суду Київської області; 

Волкова Л М, суддя Харківського окружного 

адміністративного суду, член Ради суддів України; 

Грабовецька Л А., кершник апарату Тлумацького 

районного суду Івано-Франківської області; 

Давид О. В., прес-секретар Львівського апеляційного 

адм1юстративного суду; 

Какауліна О. В., гол. спеціаліст Прес-центру судової 

влади 

Лебедь О. В., заступник кершника апарату 

Господарського суду Сумської області; 

Лукашик МО., головний спеціаліст із зв'язків з 

засобами масової інформації (прес-секретар суду) 

Вінницького апеляційного адміністративного суду; 

Оленченко Н. М, головний спеціаліст Прес-центру 

судової влади; 

Паламарчук L В., заступник кершника апарату 

Овідіопольського районного суду Одеської області; 

Пасічник О. Ю., кершник апарату (зав 

секретаріатом) Одеського окружного адміністративного 

суду; 

Ш венько М С., кершник прес-служби Вищого 

адм1юстративного суду 

Спільно з проектом USAID "Справедливе правосуддя" 

Розробка навчальних курсів для підготовки викладачів: 
З квартал 2016 р. - Керівник групи: Навчальний курс 

розробка 2 денного Фулей Т. L, начальник відділу науково-методичного 
навчального курсу забезпечення mдготовки суддшського корпусу Збірка навчальних 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; матер1алш курсу 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1, суддш та 
. . . 

працшниюв апараnв 



суддів" 

З 7. Підготовка навчального 

посібника для викладачів 

"Інтерактивні методи 
. . 

навчання у шдготовщ 

суддів" 

4 квартал 2016 р. -
апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

2016 р. 

члени групи від НШСУ: 

Шукліна Н. Г., проректор з науково-дослідної 

роботи Національної школи суддів України, к. ю. н., 

професор, заслужений юрист України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Мазурок В. А., проректор по забезпеченню 

організаційної діяльності, суддя Верховного Суду 

У країни у відставці, заслужений юрист У країни; 

Малєєв А. Ю., суддя Апеляційного суду Івано

Франківської області; 

Осика 1 М, менеджер українсько-канадського 

проекту "Освіта суддш-для економ1чного розвитку", 

к. ю. н.; 

Рим Т. Я., суддя господарського суду Львівської 

області, к. ю. н.; 

Фазикош Г. В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області, к. ю. н.; 

Юровська Г. В., суддя Вишого спеціалізованого суду 

У країни з розгляду цившьних 1 кримшальних справ, 
К. Ю. Н. 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади 

Керівники авторського колективу: 

Шукліна Н. Г., проректор з науково-дослідної 

роботи Національної школи суддів України, к. ю. н., 

професор, заслужений юрист України; 

члени авторського колективу: 

Іщенко О. П, начальник вщДІлу науково-

методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРЮ, 

к. ю. н.; 

Мазурок В. А., проректор по забезпеченню 

організаційної діяльності, суддя Верховного Суду 

У країни у відставці, заслужений юрист У країни; 

Фулей Т. 1, начальник відділу науково-методичного 
забезпечення mдготовки суддшського корпусу 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Шамрай О. В., начальник юдДІлу науково-

методичного забезпечення діяльності судш загальної 

юрисдикції та бібліотечна-видавничої 
. . 

ДІЯЛЬНО СП 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Ш аповалова О. А., заступник начальника юдДІлу 

забезпечення діяльності ректорату - радник, суддя 

Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., 

Навчальний 

посібник 

судш 

Навчальний процес 

кандидаnв на посаду 

судд1, суддш 



38. Розробка проекту 

Порядку 1 методології 

ощнювання та 

самооцшювання судд1 

(регулярного оцшювання 

суддів) 

39. Проведення тренінгів для 

розробників тестових 

запитань 1 практичних 

завдань (модельних 

судових справ) з метою 

шдвищення 

кваліфікації 

ршня їх 

1 півріччя 2016 р. 

Протягом року 

(не менше чотирьох) 

заслужений юрист У країни 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для 

економічного розвитку" за підтримки Уряду Канади 

Інша науково-методична діяльність: 
Керівник групи: 

Іщенко О. Л, начальник юдДІлу науково-

методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРЮ, 

к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Самофал М М, заступник начальника юдДІлу 

науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та 

ВРЮ, к. ю. н.; 

члени групи: 

Берестовська А. В., старший науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

Земляной В. В., головний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист У країни; 

Ногіна О. Р., провідний науковий співробітник 
юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

Федорченко Н. Л, молодший науковий співробітник 

в1дд1лу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУтаВРЮ 

Відповідальний керівник групи: 

Іщенко О. Л, начальник юдДІлу науково-

методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРЮ, 

к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 

Самофал М М, заступник начальника юдДІлу 

науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та 

ВРЮ, к. ю. н.; 

члени групи: 

Берестовська А. В., старший науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

Земляной В. В., головний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист У країни; 

Ногіна О. Р., провідний науковий співробітник 

Підготовлений 

проект Порядку і 

методології 

оцшювання та 

самооцшювання 

судд1 

Підвищення 

кваліфікації 

працшникш 

НШСУ, задіяних у 

розробці тестових 

запитань 1 
практичних завдань 

Направлення 

проекту документа 

для затвердження 

ВККС України (за 

погодженням 1з 

Радою судді 

України) 

Забезпечення 

підготовки НШСУ 

високояюсних 

тестових 1 
практичних завдань 



40. Проведення апробації 

тестових запитань та 

аналіз її результатів 

41. Підготовка та публікація 

42. 

наукових статей за 

напрямами наукових 

досліджень у фахових та 

ІНШИХ юридичних 

виданнях 

Організація науково-

практичних конференцій 

та круглих СТОЛІВ з 

актуальних питань 

суддівської освіти 

Протягом року 

(за потреби) 

Протягом року 

Вересень 2016 року
круглий стіл: "Права 
людини та практика 

Європейського суду з 

прав людини" (місто 
Одеса) 

Листопад-грудень 

2016 року - щорічна 

в1дд1лу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

Федорченко Н. Л, молодший науковий співробітник 

в1дд1лу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУтаВРЮ 

Керівник групи: Оцінка 

Іщенко О. Л, начальник юддшу науково- тестолопчних 

методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРЮ, характеристик 

к. ю. н.; тестових запитань 

Заступник керівника групи: 

Самофал М М, заступник начальника юддшу 

науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та 

ВРЮ, к. ю. н.; 

члени групи: 

Берестовська А. В., старший науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

Земляной В. В., головний науковий співробітник 

юддшу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист У країни; 

Ногіна О. Р., провідний науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУ та ВРЮ; 

Федорченко Н. Л, молодший науковий співробітник 

юдДІлу науково-методичного забезпечення діяльності 

ВККСУтаВРЮ 

Наукові співробітники Національної школи суддів 

України, судді-розробники навчальних курсів та програм 

за відповідними напрямками діяльності: Костенко А В., 

Шукліна Н. Г., Мазурок В. А, Іщенко О. П., Фулей Т. І., 

Савченко Г. В., Стефанів Н. С., Фазикош Г. В. та ін. 

Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя " за 
підтримки Уряду Канади 

Спільно з проектом ЄС "Підтримка реформ у сфері 

юстиції· в Украіні" 

Наукові статті 

Науково-практична 

конференція та 

круглий стіл 

Врахування 

результаnв при 
. . 

mдготовц1тестових 

запитань для потреб 

ВККСУіНШСУ 



м1жнародна науково-

практична конференція 

Національної школи 

суддів України з 

актуальних питань 

правосуддя 



№ 
п/п 

1. 

2. 

З. 

4. 

5. 

б. 

Додаток No 1 до Плану 
Науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України 

на 2016 рік 

Підготовка викладачів/тренерів навчальних курсів, розроблених Національною школою 

суддів України у 2015 році 

Найменування 
Строк виконання Відповідальний керівник: 

Форми та місце упровадження 

навчального курсу результатів роботи 

"Застосування єкпл та З квартал 2016 р. Фуле й Т.L, начальник юддшу науково-методичного Навчальний процес суддів 

практики єс пл при забезпечення ПІДГОТОВКИ суддшського корпусу Національної загальних судш, призначених 

здійснені правосуддя " школи суддів України, к. ю. н. на посаду вперше 

(для суддш загальних 
(1 рік на посаді) та обраних на 

судів) 
Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування дотримання прав посаду безстроково 

людини при здійсненні правосуддя " за підтримки Уряду Канади 
Форма-очна 

"Застосування єкпл та 4 квартал 2016 р. Фуле й Т.L, начальник юддшу науково-методичного Навчальний процес суддів 

практики єс пл при забезпечення ПІДГОТОВКИ суддшського корпусу Національної адм1mстративних судш, 

здійснені правосуддя " школи суддів України, к. ю. н. призначених на посаду вперше 

(для суддш 
(1 рік на посаді) та обраних на 

адміністративних судів) 
Спільно з проектом ОБСЄ ''Гарантування дотримання прав посаду безстроково 

людини при здійсненні правосуддя " за підтримки Уряду Канади 
Форма-очна 

"Дисциплінарна 2 квартал 2016 р. Іщенко О.Л, начальник юддшу науково-методичного Навчальний процес для суддів. 

відповідальність судді" забезпечення діяльності ВККСУ та ВРЮ, к. ю. н. 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для економічного 
Форма-очна 

розвитку " за підтримки Уряду Канади 

"У правління залою 2 квартал 2016 р. Пустовойтова Т.Л, начальник юддшу м1жнародного Навчальний процес для суддів. 

судового засщання " співробітництва Національної школи суддів України 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для економічного Форма - очна. 

розвитку " за підтримки Уряду Канади 

"Призначення покарання у 2 квартал 2016 р. Шаповалова О.А., заступник начальника юддшу Навчальний процес суддів, 

кримінальних справах" забезпечення діяльності ректорату - радник, суддя Верховного призначених на посаду вперше 

Суду України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист України (1 рік на посаді). 
Форма-очна 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для економічного 

розвитку " за підтримки Уряду Канади 

"Розгляд спорш щодо 2 квартал 2016 р. - Іщенко О.Л, начальник В1ДД1лу науково-методичного Навчальний процес для суддів 



користування земельною проведення треюнгу для забезпечення діяльності ВККСУ та ВРЮ, к. ю. н. 

ділянкою" тренерш 

Спільно з проектом "Освіта суддів - для економічного Форма-очна 

розвитку " за підтримки Уряду Канади 

7. "Особливості розгляду 2 квартал 2016 р. - Семенюк В. М, провідний науковий співробітник юддшу Навчальний процес суддів 

земельних спорш в проведення треюнгу для м1жнародного співробітництва Національної школи суддш адм1юстративних судш. 

адміністративних судах" тренерш України 

Форма-очна 

Спільно з Проектом "Освіта суддів - для економічного 

розвитку " за підтримки Уряду Канади 




