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ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Національної школи суддів України на 2017 рік
№
з/п

Найменування наукового
заходу

1

2

1.

Строк виконання

Виконавці

Очікувані
результати роботи

3
4
5
Розробка навчальних курсів (модулів) для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді:
2 денний
2-3 квартал 2017 р. –
Керівник групи:
“Бути суддею. Вступ у
навчальний
курс у
розробка 2 денного
Гайдук В. І., головний науковий співробітник
професію”
навчального курсу

3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Тестологічного центру Національної школи суддів
України, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської
області у відставці;
члени групи від НШСУ:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
Тестологічного центру Національної школи суддів
України, суддя Вищого адміністративного суду
України у відставці;
Савченко Г. В.,
начальник відділу науковометодичного
супроводження
психологічної
підготовки суддів Національної школи суддів
України;
Слюсарева К. М.,
провідний
науковий
співробітник Тестологічного центру Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Борець Є. О., заступник голови Бориспільського
міськрайонного суду Київської області;
Зарецька І. М., радник з юридичних питань

рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Форми та місце
упровадження
результатів роботи

6
Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

програми USAID реформування сектору юстиції
“Нове правосуддя”;
Костів М. В., суддя Львівського апеляційного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Лапчевська О. Ф., суддя Апеляційного суду міста
Києва, к. ю. н.;
Малєєв А. Ю., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Петрова Н. І., заступник керівника програми
USAID реформування сектору юстиції “Нове
правосуддя”;
Піхало Н. В., суддя Першотравневого районного
суду м. Чернівців;
Сімоненко В. М., суддя Верховного Суду України,
голова Ради суддів України, заслужений юрист
України;
Уханенко С. А.,
суддя
Дніпропетровського
апеляційного адміністративного суду;
Цуркан М. І., суддя Вищого адміністративного
суду України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист
України

2.

“Суддівська
етика.
Доброчесність судді”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з програмою USAID реформування сектору
юстиції “Нове правосуддя”
Керівник групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

школи суддів України;
Закревська Т. О. викладач-координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Горбалінський В. В., суддя Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Кальник В. В.,
суддя
Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Лапчевська О. Ф., суддя Апеляційного суду міста
Києва, к. ю. н.;
Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду;
Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду
Львівської області

3.

“Антикорупційне
законодавство
практика
застосування”

та
його

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з програмою USAID реформування сектору
юстиції “Нове правосуддя”
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Андрійцьо В. Д., головний науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України, суддя Закарпатського
окружного адміністративного суду у відставці,
д. ю. н., заслужений юрист України;
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Луньова О. Г., суддя Вугледарського міського суду
Донецької області;
Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого
суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного
суду Київської області;
Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду;
Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста
Києва

4.

“Верховенство права та
права людини у світлі
Конвенції про захист
прав
людини
і
основоположних свобод
та
практика
Європейського суду з
прав
людини
при
здійсненні правосуддя”
(блок І. Основи організації
суду та діяльності судді)

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
2 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

Спільно з проектом ОБСЄ “Розробка
стандартизованих програм підготовки суддів”
Керівник групи:
Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Уханенко С. А.,
суддя
Дніпропетровського
апеляційного адміністративного суду;
члени групи від НШСУ:
Бицюра Л. В., старший науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Донець В. А., суддя Окружного адміністративного
суду міста Києва;
Кукоба О. О., суддя Полтавського окружного
адміністративного суду;
Левик Я. А., суддя Апеляційного суду Львівської
області;
Сапальова Т. В., суддя Вінницького апеляційного
адміністративного суду;
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”

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді.
Форма – очна.

5.

“Застосування Конвенції
про захист прав людини і
основоположних свобод
та
практики
ЄСПЛ
місцевими
загальними
судами України”
(блок
ІІ.
судочинство)

6.

Цивільне

“Застосування Конвенції
про захист прав людини і
основоположних свобод
та практики ЄСПЛ у
національній
судовій
практиці”
(блок ІІІ. Господарське
судочинство)

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1,5 денного
навчального курсу
2 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
2 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

за підтримки Уряду Канади
Керівник групи:
Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
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
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Нижний А. В., суддя Ленінського районного суду
м. Дніпропетровська;
Піхало Н. В., суддя Першотравневого районного
суду м. Чернівців;
Порозова І. Ю.,
суддя
Хмельницького
міськрайонного суду Хмельницької області;
Фазикош Г. В.,
суддя
Апеляційного
суду
Закарпатської області, к. ю. н.
Спільно з проектом ОБСЄ “Гарантування
дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”
за підтримки Уряду Канади
Керівник групи:
Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Прокопанич Г. К., суддя Вищого господарського
суду України, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Кучів О. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Бондарчук В. В., суддя Господарського суду міста
Києва, к. ю. н.;

1,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Рим Т. Я., суддя господарського суду Львівської
області, к. ю. н.

7.

“Застосування Конвенції
про захист прав людини і
основоположних свобод
та практики ЄСПЛ при
розгляді
справ
про
адміністративні
правопорушення
та
кримінальних
справ”
(блок
ІV.
Кримінальне
судочинство
та
судочинство у справах про
адміністративні
правопорушення)

8.

“Європейська
система
захисту прав людини.
Застосування ЄКПЛ та
практики
ЄСПЛ
адміністративними
судами України”
(блок V. Адміністративне
судочинство)

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1,5 денного
навчального курсу
2 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
2 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання

Спільно з проектом ОБСЄ “Гарантування
дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”
за підтримки Уряду Канади
Керівник групи:
Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
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
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Павлів В. Р., суддя Миколаївського районного
суду Львівської області;
Савчак А. В.,
голова
Перемишлянського
районного суду Львівської 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. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Стрелець Т. Г., суддя Вищого адміністративного
суду України;
члени групи від НШСУ:
Кучів О. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки

1,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддів-

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

навчального курсу

9.

“Загальні
засади
написання
судових
рішень у цивільному,
кримінальному,
адміністративному
та
господарському
судочинствах”
(блок І. Основи організації
суду та діяльності судді)

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Брагар В. С., суддя Миколаївського окружного
адміністративного суду;
Волкова Л. М., суддя Харківського окружного
адміністративного суду;
Донець В. А., суддя окружного адміністративного
суду м. Києва;
Сапальова Т. В., суддя Вінницького апеляційного
адміністративного суду;
Уханенко С. А.,
суддя
Дніпропетровського
апеляційного адміністративного суду
Спільно з проектом ОБСЄ “Гарантування
дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”
за підтримки Уряду Канади
Керівник групи:
Кузьменко В. П., заступник начальника відділу
науково-методичного
забезпечення
підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України, суддя Верховного Суду України у відставці,
заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Фазикош Г. В.,
суддя
Апеляційного
суду
Закарпатської області, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
Земляной В. В., головний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
ВККСУ та ВРП Національної школи суддів України,
суддя Верховного Суду України у відставці,
заслужений юрист України;
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;

викладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

члени групи; залучені за згодою:
Бондарчук В. В., суддя Господарського суд міста
Києва, к. ю. н.;
Виноградова О. І., суддя Київського окружного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Височанська Н. К., суддя Апеляційного суду
Чернівецької області;
Дрішлюк А. І.,
суддя
Апеляційного
суду
Одеської області;
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, д. ю. н;
Сєвєрова Є. С.,
суддя
Апеляційного
суду
Одеської області;
Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області

10. “Написання
судових
рішень у цивільному
судочинстві”
(блок
ІІ.
судочинство)

Цивільне

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з проектом ОБСЄ “Розробка
стандартизованих програм підготовки суддів”
Керівник групи:
Кузьменко В. П., заступник начальника відділу
науково-методичного
забезпечення
підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України; суддя Верховного Суду України у відставці,
заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Фазикош Г. В.,
суддя
Апеляційного
суду
Закарпатської області, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Дрішлюк А. І., суддя Апеляційного суду Одеської
області;

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Котелевець А. В., суддя Апеляційного суду
Харківської області, член Ради суддів України,
к. ю. н.;
Перекопський М. М.,
суддя
Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської області;
Плахотнюк К. Г., суддя Голосіївського районного
суду м. Києва;
Сєвєрова Є. С., суддя Апеляційного суду Одеської
області;
Чупікова В. В.,
суддя
Апеляційного
суду
Чернівецької області у відставці;
Шебуєва В. А., суддя Апеляційного суду м. Києва

11. “Написання
судових
рішень у господарському
судочинстві”
(блок ІІІ. Господарське
судочинство)

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з програмою USAID реформування
сектору юстиції “Нове правосуддя”
Керівник групи:
Кузьменко В. П., заступник начальника відділу
науково-методичного
забезпечення
підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України, суддя Верховного Суду України у відставці,
заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Бондарчук В. В., суддя Господарського суду міста
Києва, к. ю. н.;
Калашнікова О. В.,
суддя
Вищого
адміністративного суду України, к. ю. н.;
Коротун О. М., суддя Київського апеляційного
господарського суду, к. ю. н.;
Погребняк В. Я., суддя Вищого господарського
суду України, д. ю. н.;
Поліщук В. Ю., суддя Вищого господарського
суду України
Спільно з програмою USAID реформування
сектору юстиції “Нове правосуддя”

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

12. “Написання
судових
рішень у кримінальному
судочинстві
та
судочинстві у справах
про
адміністративні
правопорушення”
(блок
ІV.
Кримінальне
судочинство
та
судочинство у справах про
адміністративні
правопорушення)

13. “Написання
судових
рішень
у
адміністративному
судочинстві”
(блок V. Адміністративне

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1,5 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація,

Керівник групи:
Кузьменко В. П., заступник начальника відділу
науково-методичного
забезпечення
підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України, суддя Верховного Суду України у відставці,
заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста
Києва;
члени групи від НШСУ:
Земляной В. В., головний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
ВККСУ та ВРП Національної школи суддів України,
суддя Верховного Суду України у відставці,
заслужений юрист України;
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи, залучені за згодою:
Джулай О. Б., суддя Апеляційного суду Одеської
області;
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду
міста Києва, к. ю. н.;
Козятник Л. Г.,
суддя
Шевченківського
районного суду м. Києва;
Копіца О. В., суддя Апеляційного суду Одеської
області;
Мосьондз І. А., суддя Апеляційного суду м. Києва;
Підгорна С. П.,
суддя
Апеляційного
суду
Чернівецької області у відставці;
Стефанів Н . С., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області
Спільно з проектом ОБСЄ “Розробка
стандартизованих програм підготовки суддів”
Керівник групи:
Ємельянова В. І., директор Тестологічного центру
Національної школи суддів України, суддя Вищого
адміністративного суду України у відставці,
заслужений юрист України;

1,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

судочинство)

14. “Докази і доказування в
кримінальному
судочинстві”

доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

члени групи від НШСУ:
Кравчук О. В., головний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої
діяльності Національної школи суддів України,
к. ю. н.;
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
Тестологічного центру Національної школи суддів
України, суддя Вищого адміністративного суду
України у відставці;
Слюсарева К. М.,
провідний
науковий
співробітник Тестологічного центру Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Боршовський Т. І., суддя Івано-Франківського
окружного адміністративного суду;
Катаєва Е. В., заступник голови Одеського
окружного адміністративного суду, к. ю. н.;
Ключкович В. Ю., заступник Голови Київського
апеляційного адміністративного суду;
Кравців О. Р., суддя Львівського окружного
адміністративного суду;
Макаренко Я. М.,
суддя
Харківського
апеляційного адміністративного суду;
Ситніков О. Ф., суддя Вищого адміністративного
суду України у відставці
Спільно
з
проектом
ОБСЄ
“Розробка
стандартизованих програм підготовки суддів”
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Станковська Г. А., суддя Апеляційного суду
Чернівецької області; заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

15. “Докази і доказування в
цивільному судочинстві”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

України;
Закревська Т. О., викладач-координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Земляной В. В., головний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
ВККСУ та ВРП Національної школи суддів України,
суддя Верховного Суду України у відставці;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Алейніков Г. І.,
суддя
Апеляційного
суду
Запорізької області у відставці;
Ковтюк Є.І., суддя Верховного Суду України;
Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста
Києва;
Шестаковська Л. П.,
суддя
Оболонського
районного суду міста Києва
Керівник групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Кафідова О. В., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Константинов Д. С., суддя Красноградського

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

16. “Докази і доказування в
адміністративному
судочинстві”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

17. “Докази і доказування в
господарському
судочинстві”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

районного суду Харківської області;
Лисак І. Н., суддя Апеляційного суду Чернівецької
області;
Олійник А. С., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Сліпченко О. І.,
суддя
Апеляційного
суду
Київської області;
Таварткіладзе О. М., суддя Апеляційного суду
Одеської області
Керівник групи:
Андрійцьо В. Д., головний науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України, суддя Закарпатського
окружного адміністративного суду у відставці,
д. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
залучені за згодою:
Шевченко А. В., суддя Київського окружного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Широка К. Ю., суддя Луганського окружного
адміністративного суду
Керівник групи:
Бондарчук В. В., суддя Господарського суду міста
Києва, к. ю. н.;
члени групи, залучені за згодою:
Бездоля Ю. С.,
суддя
господарського
суду
Одеської області;
Гевко В. Л.,
суддя
господарського
суду
Тернопільської області;
Дроботова Т. Б., суддя Вищого господарського
суду України;
Крестьянінов О. О.,
заступник
голови
Харківського апеляційного господарського суду;
Крижний О. М., суддя господарського суду

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Дніпропетровської області;
Лічман Л. В., суддя господарського суду Одеської
області;
Рим Т. Я., суддя господарського суду Львівської
області;
Рогач Л. І., суддя Вищого господарського суду
України

18. “Призначення покарання
у кримінальних справах”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

Спільно
з
проектом
ОБСЄ
“Розробка
стандартизованих програм підготовки суддів”
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Станковська Г. А., суддя Апеляційного суду
Чернівецької області;
члени групи від НШСУ:
Закревська Т. О., викладач-координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
Семенюк В. М.,
провідний
науковий
співробітник відділу міжнародного співробітництва
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Алейніков Г. І., суддя Апеляційного суду
Запорізької області у відставці;
Лисенко В. О.,
суддя
АмурНижньодніпровського
районного
суду
міста
Дніпропетровська;
Луньова О. Г., суддя Вугледарського міського
суду Донецької області;
Марчук Н. О., суддя Вищого спецiалiзованого
суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних
справ;
Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста
Києва;

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Шестаковська Л. П.,
районного суду міста Києва

19. “Соціономічна
компетентність судді”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
4 квартал 2017 р. –
1 квартал 2018 р.проведення тренінгу для
тренерів

20. “Основи комунікативної
діяльності судової влади”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

суддя

Оболонського

Керівник групи:
Савченко Г. В., начальник відділу науковометодичного
супроводження
психологічної
підготовки суддів Національної школи суддів
України;
члени групи від НШСУ:
Семенюк В. М., провідний науковий співробітник
відділу міжнародного співробітництва Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Безусова-Попович Л. І., головний спеціаліст із
зв’язків з громадськістю Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Булка О. А., заступник Голови Державної судової
адміністрації України, заслужений юрист України;
Войлисовська В. А.,
психолог
Вінніцького
апеляційного адміністративного суду;
Іваніна Ю. В., суддя Дніпровського районного
суду міста Києва;
Савін О. І., суддя Южноукраїнського міського
суду Миколаївської області, к. п. н.;
Степанова С. В., суддя-спікер, слідчий суддя,
Маріупольського Жовтневого районного суду;
Чубар Т. М., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду
Керівник групи:
Шамрай О. В., начальник відділу науковометодичного забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності
Національної школи суддів України, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Кравчук О. В., головний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої
діяльності Національної школи суддів України,
к. ю. н.;

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Кузьміна О. М., головний спеціаліст відділу
науково-методичного забезпечення діяльності судів
загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої
діяльності Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бездоля Ю. С.,
суддя
господарського
суду
Одеської області;
Волкова Л. М., суддя Харківського окружного
адміністративного суду, член Ради суддів України;
Гевко В. Л.,
суддя
господарського
суду
Тернопільської області;
Ільков В. В., суддя Дніпропетровського окружного
адміністративного суду, к. ю. н., доцент;
Крижний О. М.,
суддя
Господарського
суду
Дніпропетровської області;
Малєєв А. Ю., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Панченко О. О., суддя Авдіївського міського суду
Донецької області;
Сасевич О. М., суддя Львівського окружного
адміністративного суду, член Ради суддів України

21. “Перехід права власності
на земельну ділянку.
Особливості
розгляду
земельних спорів”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом “Освіта
суддів – для економічного розвитку”
Керівник групи:
Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного
суду Київської області;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Медведєв К. В.,
суддя
Васильківського
міськрайонного суду Київської області, к. ю. н.;

регіональних
відділень НШСУ

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Пономаренко Н. В.,
суддя
Шевченківського
районного суду м. Києва;
Потапенко А. В., суддя Ржищевського міського
суду Київської області

22. “Деякі
питання,
що
виникають при розгляді
справ
із
кредитних
правовідносин”

23. “Особливості
ведення
судового засідання та
спілкування з окремими
категоріями осіб, які
беруть участь у розгляді
справ”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом “Освіта
суддів – для економічного розвитку”
Керівник групи
Андрейчук Т. В., суддя Оболонського районного
суду міста Києва;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Коваль О. А., суддя Святошинського районного
суду міста Києва;
Нижний А. В., суддя Ленінського районного суду
м. Дніпропетровська;
Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду
Львівської області
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Горбалінський В. В., суддя Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Кальник В.
В.,
суддя
Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Малєєв А. Ю., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Перекопський М. М.,
суддя
Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської області;
Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду
Львівської області

24. “Особливості
розгляду
спорів про визнання
правочинів недійсними”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

25. “Особливості
розгляду
сімейних справ”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Нижний А. В., суддя Ленінського районного суду
м. Дніпропетровська;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Андрейчук Т. В., суддя Оболонського районного
суду міста Києва;
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Даценко В. М., суддя Лубенського міськрайонного
суду Полтавської області;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду

(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

проведення тренінгу для
тренерів

26. “Особливості
розгляду
справ про спадкування”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

27. “Особливості
розгляду
трудових спорів”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Коваль О. А., суддя Святошинського районного
суду міста Києва
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Свояк Д. В., суддя Переяслав-Хмельницького
міськрайонного суду Київської області;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Коваль О. А., суддя Святошинського районного
суду міста Києва;
Кухарєв О. В., доц. кафедри цивільного права та
процесу Харківського національного університету
внутрішніх справ;
Цибізова С. А., суддя Полтавського районного
суду Полтавської області
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного
суду Київської області;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи

матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Швецова Л. А., суддя апеляційного суду
Харківської області

28. “Особливості
розгляду
житлових спорів”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

29. “Особливості
розгляду
справ про захист права
власності”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного
суду Київської області;
Швецова Л. А., суддя апеляційного суду
Харківської області
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Коваль О. А., суддя Святошинського районного
суду міста Києва;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Борець Є. О.,
суддя
Бориспільського
міськрайонного суду Київської області;
Шаховніна М. О., суддя Подільського районного
суду міста Києва

30. “Особливості
розгляду
справ про відшкодування
шкоди”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

31. “Вирішення спорів, що
виникають із земельних
правовідносин”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Чирка С. С., суддя Святошинського районного
суду міста Києва;
члени групи від НШСУ:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Нечипорук С. В., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Коваль О. А., суддя Святошинського районного
суду міста Києва
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Бакуліна С. В., суддя Вищого господарського суду
України;
члени групи від НШСУ:
Свиридова Н. О., головний спеціаліст відділу

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

2 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

32. “Вирішення спорів про
право власності та інші
речові права”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бездоля Д. О., суддя Господарського суду
Одеської області;
Бондарчук В. В., суддя Господарського суду міста
Києва, к. ю. н.;
Гевко В. Л., суддя Господарського суду
Тернопільської області;
Дроботова Т. Б., суддя Вищого господарського
суду України-секретар судової палати, к. ю. н.,
заслужений юрист України;
Ємельянова О. О., суддя Господарського суду
Харківської області;
Зуєвич Л. Л., начальник управління забезпечення
роботи другої судової палати Вищого господарського
суду України;
Крижний О. М., суддя Господарського суду
Дніпропетровської області;
Крупник Р. В., суддя Господарського суду
Львівської області;
Коротун О. М., суддя Київського апеляційного
господарського суду, к. ю. н.;
Малєєва О. В., суддя Господарського суду ІваноФранківської області;
Ярошенко В. І., суддя Господарського суду
Дніпропетровської області, к.ю.н.
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Власов Ю. Л., суддя Київського апеляційного
господарського суду, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Свиридова Н. О., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бездоля Ю. С., суддя Господарського суду
Одеської області;
Бондарчук В. В., суддя Господарського суду міста

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Києва, к. ю. н.;
Боровець Я. Я., суддя Господарського суду
Тернопільської області;
Гевко В. Л., суддя Господарського суду
Тернопільської області;
Дроботова Т. Б., суддя Вищого господарського
суду України-секретар судової палати, к. ю. н.,
заслужений юрист України;
Зуєвич Л. Л., начальник управління забезпечення
роботи другої судової палати Вищого господарського
суду України;
Коссак С. М., суддя Господарського суду
Львівської області;
Крижний О. М., суддя Господарського суду
Дніпропетровської області;
Малєєва О. В., суддя Господарського суду ІваноФранківської області;
Рим Т.Я., суддя Господарського суду Львівської
області;
Суслова В.В., суддя Господарського суду
Харківської області

33. “Особливості
розгляду
справ про укладення,
зміну,
розірвання
договорів,
визнання
правочинів
(господарських
договорів) недійсними”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Бондарчук В. В., суддя Господарського суду міста
Києва, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Свиридова Н. О., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Алєєва І. В., суддя Вищого господарського суду
України;
Бездоля Ю. С., суддя Господарського суду
Одеської області;
Беляневич О. А., головний науковий співробітник
Науково-дослідного інституту Приватного права і
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН
України, д. ю. н., професор;
Дроботова Т. Б., суддя Вищого господарського
суду України-секретар судової палати, к. ю. н.,

(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

заслужений юрист України;
Ємельянова О. О., суддя Господарського суду
Харківської області;
Зуєвич Л. Л., начальник управління забезпечення
роботи другої судової палати Вищого господарського
суду України;
Крижний О. М., суддя Господарського суду
Дніпропетровської області;
Малєєва О. В., суддя Господарського суду ІваноФранківської області;
Рогач Л. І., суддя Вищого господарського суду
України, секретар Пленуму;
Ярошенко В. І., суддя Господарського суду
Дніпропетровської області, к.ю.н.

34. “Особливості
розгляду
справ про банкрутство”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Погребняк В. Я., суддя Вищого господарського
суду України, д. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Свиридова Н. О., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бондарчук В. В., суддя Господарського суду міста
Києва, к. ю. н.;
Боровець Я. Я., суддя Господарського суду
Тернопільської області;
Верховець А. А., суддя Київського апеляційного
Господарського суду;
Грабован Л. І., суддя Господарського суду
Одеської області;
Крижний О. М., суддя Господарського суду
Дніпропетровської області;
Омельян О. С., суддя Господарського
суду
Житомирської області;
Пуль О. А., суддя Харківського апеляційного
господарського суду;
Янюк О. С., суддя Господарського суду Київської
області

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”

35. “Особливості
розгляду
корпоративних спорів”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

36. “Особливості здійснення
судового розгляду щодо
злочинів проти основ
національної
безпеки,
військові злочини”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,

Керівник групи:
Гевко В. Л.,
суддя
Господарського
суду
Тернопільської області;
члени групи від НШСУ:
Свиридова Н. О., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бездоля Д. О., суддя Господарського суду
Одеської області;
Бездоля Ю. С., суддя Господарського суду
Одеської області;
Бондарчук В. В., суддя Господарського суду міста
Києва, к. ю. н.;
Ємельянова О. О., суддя Господарського суду
Харківської області;
Картере В. І., суддя Вищого Господарського суду
України, секретар судової палати;
Коротун О. М., суддя Київського апеляційного
господарського суду, к. ю. н.;
Крижний О. М., суддя Господарського суду
Дніпропетровської області;
Лукомська О. В., начальник відділу забезпечення
роботи секретаря судової палати управління
забезпечення роботи першої судової палати Вищого
господарського суду України;
Суслова В. В., суддя Господарського суду
Харківської області;
Ярошенко В. І., суддя господарського суду
Дніпропетровської області, к.ю.н.
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Булейко О. Л.,
суддя
Апеляційного
суду
Запорізької області у відставці;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

37. “Особливості здійснення
судового розгляду щодо
злочинів проти життя та
здоров’я особи”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

суддів України; суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Аліфанов Ю. Б.,
суддя
апеляційного
суду
Вінницької області у відставці;
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду
міста Києва, к. ю. н.;
Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Медвєдєв К. В., суддя Васильківського райсуду
Києвської області;
Місечко М. М., суддя Оболонського районного
суду міста Києва
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Жмудь В. О., суддя Святошинського районного
суду міста Києва;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України; суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи, залучені за згодою:
Булейко О. Л.,
суддя
Апеляційного
суду
Запорізької області у відставці;
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду
міста Києва, к. ю. н.;
Ігнатюк О. В., суддя Апеляційного суду Київської
області;

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

38. “Особливості здійснення
судового розгляду щодо
злочинів проти волі,
честі та гідності особи та
статевої
недоторканності”

39. “Особливості здійснення
судового розгляду щодо

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного

Ковтюк Є. І., суддя Верховного Суду України;
Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Щепоткіна В .В., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Яковлєва С. В.,
суддя
Апеляційного
суду
Кіровоградської області
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
члени групи від НШСУ:
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Аліфанов Ю. Б., суддя апеляційного суду
Вінницької області у відставці;
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду
міста Києва, к. ю. н.;
Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Місечко М. М., суддя Оболонського районного
суду міста Києва;
Слива Ю. М., суддя Апеляційного суду Київської
області;
Щепоткіна В .В., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Яковлєва С. В., суддя Апеляційного суду
Кіровоградської області
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Волошина Т. В., суддя Ладижинського міського

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у

Навчальний процес
кандидатів на посаду

злочинів
власності”

проти

40. “Особливості здійснення
судового розгляду щодо
злочинів
у
сфері
господарської
діяльності”

навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

суду Вінницької області;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду
міста Києва, к. ю. н.;
Ковтюк Є. І., суддя Верховного Суду України;
Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Строгий І. Л., суддя Шаргородського райсуду
Вінницької області;
Щепоткіна В .В., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Аліфанов Ю. Б.,
суддя
Апеляційного
суду

рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Вінницької області у відставці;
Булейко О. Л.,
суддя
Апеляційного
суду
Запорізької області у відставці;
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду
міста Києва, к .ю. н.;
Ігнатюк О. В., суддя Апеляційного суду Київської
області;
Ковтюк Є. І., суддя Верховного Суду України;
Щепоткіна В .В., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Яковлєва С. В., суддя Апеляційного суду
Кіровоградської області

41. “Особливості здійснення
судового розгляду щодо
корупційних злочинів та
злочинів
у
сфері
службової діяльності та
професійної діяльності,
пов’язаної з наданням
публічних послуг”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Ігнатюк О. В., суддя Апеляційного суду Київської
області;
Ковтюк Є. І., суддя Верховного Суду України;
Медвєдєв К. В., суддя Васильківського райсуду
Києвської області;
Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста
Києва;
Щепоткіна В .В., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

справ

42. “Особливості здійснення
судового розгляду щодо
злочинів
проти
громадської
безпеки,
громадського порядку та
моральності”

43. “Особливості здійснення
судового розгляду щодо
злочинів у сфері обігу
наркотичних
засобів,
психотропних речовин,
їх
аналогів
або
прекурсорів
та
інші
злочини проти здоров’я
населення”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Луньова О. Г., суддя Вугледарського міського суду
Донецької області;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Булейко О. Л.,
суддя
Апеляційного
суду
Запорізької області у відставці;
Жмудь В. О., суддя Святошинського районного
суду міста Києва;
Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ;
Місечко М. М., суддя Оболонського районного
суду міста Києва;
Яковлєва С. В., суддя Апеляційного суду
Кіровоградської області
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Співкерівники групи:
Луньова О. Г., суддя Вугледарського міського суду
Донецької області;
Строгий І. Л., суддя Шаргородського райсуду
Вінницької області;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;

(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

члени групи, залучені за згодою:
Антонюк М. С.,
суддя
Шевченківського
районного суду м. Києва;
Горбатовська С. А.,
суддя
Солом’янського
районного суду міста Києва;
Мосьондз І. А., суддя Апеляційного суду міста
Києва;
Слива Ю. М., суддя Апеляційного суду Київської
області;
Шестаковська Л. П.,
суддя
Оболонського
районного суду міста Києва

44. “Особливості здійснення
судового розгляду щодо
злочинів
у
сфері
використання
електроннообчислюваних
машин
(комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і
мереж
і
мереж
електрозв’яку.
Кібербезпека та права
людини
в
мережі
Інтернет”

45. “Особливий
порядок
судового провадження на

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Медвєдєв К. В., суддя Васильківського райсуду
Київської області;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду
міста Києва, к. ю. н.;
Місечко М. М., суддя Оболонського районного
суду міста Києва;
Строгий І. Л., суддя Шаргородського райсуду
Вінницької області;
Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного
суду Київської області
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Медвєдєв К. В., суддя Васильківського райсуду

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді

підставі угод”

навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

46. “Особливий
порядок
судового провадження у
формі
приватного
обвинувачення”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Києвської області;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Антонюк М. С.,
суддя
Шевченківського
районного суду м. Києва;
Жмудь В. О., суддя Святошинського районного
суду міста Києва;
Кравченко М. В., суддя Обухівського районного
суду Київської області
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Співкерівники групи:
Антонюк М. С.,
суддя
Шевченківського
районного суду м. Києва;
Луньова О. Г., суддя Вугледарського міського суду
Донецької області;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Горбатовська С. А.,
суддя
Солом’янського
районного суду міста Києва;
Дмитрук Н. Ю., суддя Голосіївського районного
суду міста Києва;
Кравченко М. В., суддя Обухівського районного
суду Київської області;
Строгий І. Л., суддя Шаргородського райсуду
Вінницької області;
Шестаковська Л. П., суддя Оболонського

підготовки
кандидатів на
посаду судді

Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

районного суду міста Києва

47. “Особливий
порядок
судового
провадження
щодо
застосування
примусових
заходів
медичного характеру”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Строгий І. Л., суддя Шаргородського райсуду
Вінницької області;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А., викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Жмудь В. О., суддя Святошинського районного
суду міста Києва;
Кравченко М. В., суддя Обухівського районного
суду Київської області;
Левко В. Б., суддя Дніпровського районного суду
м. Києва;
Слива Ю. М., суддя Апеляційного суду Київської
області

48. “Діяльність
слідчого
судді
щодо
обрання
запобіжних заходів”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Коротких О. А викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Булейко О. Л.,
суддя
Апеляційного
суду

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Запорізької області у відставці;
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду
міста Києва, к. ю. н.;
Луньова О. Г., суддя Вугледарського міського суду
Донецької області;
Місечко М. М., суддя Оболонського районного
суду міста Києва;
Строгий І. Л., суддя Шаргородського райсуду
Вінницької області

49. “Особливості
розгляду
справ
про
адміністративні
правопорушення,
пов’язаних з корупцією”

50. “Особливості
розгляду
справ
про
адміністративні
правопорушення,
що
посягають
на
громадський порядок і
громадську
безпеку
(дрібне хуліганство (ст..

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,75 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,25 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Булейко О. Л., суддя Апеляційного суду
Запорізької області і відставці, к.ю.н.;
члени групи від НШСУ:
Ахтирська Н. М.,
головний
науковий
співробітник
відділу
науково-методичного
забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП Національної
школи суддів України, к. ю. н.;
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
Цимбалюк О.В., начальник відділу по роботі з
персоналом Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Жмудь В. О., суддя Святошинського районного
суду м. Києва;
Ігнатюк О. В., суддя Апеляційного суду Київської
області;
Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду, к. ю. н., доцент
Керівник групи:
Цимбал І. К., суддя Дарницького районного суду
міста Києва;
члени групи від НШСУ:
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;

Бицюра Л. В., старший науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки

0,75 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,25 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

173 КУпАП), рішення
Європейського суду з
прав людини у справі
“Швидка проти України”

51. “Особливості
розгляду
справ
про
адміністративні
правопорушення
при
вчиненні насильства в
сім’ї або невиконанні
захисного припису (ст.
173-2 КУпАП)”

52. “Особливості
розгляду
справ
про
адміністративні
правопорушення
на
транспорті”

53. “Особливості
розгляду
справ
про
адміністративні
правопорушення митних
правил”

тренерів

суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Мицик Ю. С., суддя Дарницького районного суду
м. Києва;
Маломуж А. І., суддя Київського районного суду
м. Одеси

Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу

Керівник групи:
Антонюк М.
С.,
суддя
Шевченківського
районного суду м. Києва;

3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

члени групи від НШСУ:
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Фальковський А. О., адвокат, к.ю.н.

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу

Керівник групи:
Булейко О. Л., суддя Апеляційного суду
Запорізької області і відставці, к.ю.н.;
члени групи від НШСУ:
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Лозинська М. І., суддя Солом’янського районного
суду м. Києва

3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,

Керівник групи:
Горбатовська С. А., суддя Солом’янського
районного суду міста Києва;
члени групи від НШСУ:
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ
0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ
0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

54. “Особливості
ведення
судового засідання у
справах
про
адміністративні
правопорушення.
Дотримання прав особи
при застосуванні заходів
забезпечення
провадження у справах
про
адміністративні
правопорушення,
порядок розгляду справ
суддею”
55. “Накладення стягнень у
справах
про
адміністративні
правопорушення”

56. “Розгляд пенсійних та
інших соціальних спорів”

доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Ткаченко Дмитро Володимирович – суддя
Бориспільського міськрайонного суду Київської
області

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу

Керівник групи:
Глубоченко С. М.
суддя
Жовтневого
районногосуду Миколаївської області, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Антонюк М. С.,
суддя
Шевченківського
районного суду м. Києва;
Штих Т. В., суддя Дзержинського районного суду
м. Харкова, к. ю. н.

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Керівник групи:
Левко В. Б., суддя Дніпровського районного суду
м. Києва;
члени групи від НШСУ:
Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,

Керівник групи:
Руденко А. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду;
члени групи від НШСУ:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ
Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ
Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ
0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

57. “Особливості
застосування
податкового і митного
законодавства
в
адміністративному
судочинстві”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

тестологічного
центру,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці;
Буряк Н. В.,
провідний
спеціаліст
відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
міста Києва;
Борець Є. О.,
суддя
Бориспільського
міськрайонного суду Київської області;
Бурзель Ю. В., суддя Яготинського районного
суду Київської області;
Волкова Л. М., суддя Харківського окружного
адміністративного суду;
Кузьменко Н. А., суддя Херсонського окружного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Поплавський В. Ю., директор Дніпропетровського
регіонального відділення, суддя Дніпропетровського
апеляційного адміністративного суду у відставці,
заступник голови суду, к. ю. н.;
Приміч Г. І., суддя Криворізького районного суду
Дніпропетровської області у відставці;
Тулянцева І. В.,
суддя
Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Шинкар Т. І., суддя Львівського апеляційного
адміністративного суду
Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду;
члени групи від НШСУ:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
тестологічного
центру,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці;
Буряк Н. В.,
провідний
спеціаліст
відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Білова О. В., суддя Харківського окружного

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

адміністративного суду, к. ю. н.;
Водолажська Н. С.,
суддя
Харківського
апеляційного адміністративного суду у відставці;
Дегтярьова О. В.,
суддя
Окружного
адміністративного суду міста Києва;
Дубровна В. А., суддя Херсонського окружного
адміністративного суду;
Кравченко К. В., суддя Одеського апеляційного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Макаренко Я. М.,
суддя
Харківського
апеляційного адміністративного суду;
Мінаєва О. М., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Потоцька Н. В., суддя Одеського окружного
адміністративного суду;
Стефанов С. О., суддя Одеського окружного
адміністративного суду, к. ю. н., доцент;
Шавель Р. М., суддя Львівського апеляційного
адміністративного суду;
Шевченко А. В., суддя Київського окружного
адміністративного суду;
Шинкар Т. І., суддя Львівського апеляційного
адміністративного суду

58. “Розгляд
спорів,
пов’язаних
із
проходженням публічної
служби”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Головчук С. В., суддя Вищого адміністративного
суду України;
члени групи від НШСУ:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
тестологічного
центру,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці;
Буряк Н. В.,
провідний
спеціаліст
відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Білостоцький О. В., суддя Одеського окружного
адміністративного суду;
Волкова Л. М., суддя Харківського окружного
адміністративного суду;

відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Донець В. А., суддя Окружного адміністративного
суду міста Києва;
Єресько Л. О., суддя Полтавського окружного
адміністративного суду;
Желтобрюх І. Л., суддя Київського апеляційного
адміністративного суду, член Правління Асоціації
адміністративних суддів;
Іванчулинець Д. В.,
суддя
Закарпатського
окружного адміністративного суду;
Костенко Д. А.,
суддя
Окружного
адміністративного суду міста Києва;
Костів М. В. суддя Львівського апеляційного
адміністративного суду;
Розваляєва Т. С., суддя Вищого адміністративного
суду України у відставці;
Сіренко О. І., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду

59. “Розгляд
справ,
пов’язаних зі статусом
біженця чи особи, яка
потребує
додаткового
або тимчасового захисту,
та з приводу видворення
іноземців та осіб без
громадянства”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Гурін Д. М., суддя Житомирського окружного
адміністративного суду;
члени групи від НШСУ:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
тестологічного
центру,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці;
Буряк Н. В.,
провідний
спеціаліст
відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Боршовський Т. І., суддя Івано-Франківського
окружного адміністративного суду;
Гашицький О. В.,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці,
начальник відділу спеціальної підготовки кандидатів
на посаду судді Національної школи суддів України;
Головчук С. В., суддя Вищого адміністративного
суду України;
Жук А. В., суддя Тернопільського окружного
адміністративного суду;

1 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Журавель В. О., суддя Київського окружного
адміністративного суду;
Завальнюк І. В., суддя Одеського окружного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Кононенко З. О., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду;
Любчич Л. В., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду;
Розваляєва Т. С., суддя Вищого адміністративного
суду України у відставці;
Санін Б. В., суддя Окружного адміністративного
суду міста Києва;
Юхтенко Л. Р., суддя Одеського окружного
адміністративного суду

60. “Особливості
провадження у справах
щодо
оскарження
нормативно-правових
актів органів виконавчої
влади, органів місцевого
самоврядування
інших
суб’єктів
владних
повноважень”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Глазько С. М., суддя Сумського окружного
адміністративного суду;
члени групи від НШСУ:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
тестологічного
центру,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці;
Буряк Н. В., провідний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Блажівська Н. Є.,
суддя
Вищого
адміністративного суду України, віце-президент
Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів,
к. ю. н.;
Даценко В. М., суддя Лубенського міськрайонного
суду Полтавської області;
Коваль М. П., суддя Одеського апеляційного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Костенко Д. А.,
суддя
Окружного
адміністративного суду міста Києва;
Косцова І. П., суддя Одеського апеляційного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Макаренко Я. М.,
суддя
Харківського
апеляційного адміністративного суду;

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Панікар І. В.,
суддя
Івано-Франківського
окружного адміністративного суду;
Сіренко О. І., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду;
Токмілова Л. М., суддя Одеського окружного
адмінінстративного суду;
Шевцова Н. В., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду;
Шевченко А. В., суддя Київського окружного
адміністративного суду;
Широка К. Ю., суддя Луганського окружного
адміністративного суду

61. “Особливості
провадження у справах,
пов’язаних з виборчим
процесом,
процесом
референдуму”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Ганечко О. М., суддя Київського апеляційного
адміністративного суду;
члени групи від НШСУ:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
тестологічного
центру,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці;
Буряк Н. В., провідний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Головчук С. В., суддя Вищого адміністративного
суду України;
Губська О. А., суддя Київського апеляційного
адміністративного суду;
Даценко В. М., суддя Лубенського міськрайонного
суду Полтавської області;
Зуєва Л. Є., суддя Одеського апеляційного
адміністративного суду;
Любчич Л. В., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду;
Перцова Т. С., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду;
Розваляєва Т. С., суддя Вищого адміністративного
суду України у відставці;
Сасевич О. М., суддя Львівського окружного
адміністративного суду;

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Сіренко О. І., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду;
Ступакова І. Г., суддя Одеського апеляційного
адміністративного суду;
Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду

62. “Особливості
провадження у справах, з
приводу рішень, дій або
бездіяльності державної
виконавчої служби”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Шевченко А. В., суддя Київського окружного
адміністративного суду;
члени групи від НШСУ:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
тестологічного
центру,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці;
Буряк Н. В., провідний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бойко О. Я., суддя Одеського окружного
адміністративного суду;
Журавель В. О., суддя Київського окружного
адміністративного суду;
Катаєва Е. В., заступник голови Одеського
окружного адміністративного суду, к. ю. н.;
Коморний О. І., суддя Львівського окружного
адміністративного суду,
Леонтович А. М., суддя Київського окружного
адміністративного суду;
Панова Г. В., суддя Київського окружного
адміністративного суду;
Потоцька Н. В., суддя Одеського окружного
адміністративного суду;
П’янова Я. В., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду;
Серга С. М., суддя Полтавського окружного
адміністративного суду;
Стефанов С. О., суддя Одеського окружного
адміністративного суду, к. ю. н., доцент;
Терлецька О. О., суддя Київського окружного
адміністративного суду;

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Токмілова Л. М., суддя Одеського окружного
адміністративного суду;
Щавінський В. Р., суддя Київського окружного
адміністративного суду

63. “Особливості
провадження у справах
щодо реалізації права на
мирні зібрання”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом
“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Журавель В. О., суддя Київського окружного
адміністративного суду;
члени групи від НШСУ:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
тестологічного
центру,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці;
Буряк Н. В., провідний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Водолажська Н. С.,
суддя
Харківського
апеляційного адміністративного суду у відставці;
Гурін Д. М., суддя Житомирського окружного
адміністративного суду;
Дегтярьова О. В.,
суддя
Окружного
адміністративного суду міста Києва;
Жук А. В., суддя Тернопільського окружного
адміністративного суду;
Іванчулинець Д. В.,
суддя
Закарпатського
окружного адміністративного суду;
Коваль М. П., суддя Одеського апеляційного
адміністративного суду, к. ю. н.;
П’янова Я. В., суддя Харківського апеляційного
адміністративного суду;
Руденко А. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду;
Соколенко О. М., суддя Одеського окружного
адміністративного суду;
Черпак Ю. К., суддя Вищого адміністративного
суду України;
Шинкар Т. І., суддя Львівського апеляційного
адміністративного суду
Спільно з українсько-канадським проектом

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

64. “Кваліфікаційне
оцінювання
суддів.
Суддівське досьє”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

65. “Суддівське
самоврядування”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

“Підтримка судової реформи в Україні”
Керівник групи:
Нешик Т. С., директор Департаменту суддівської
кар’єри Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Гашицький О. В.,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці,
начальник відділу спеціальної підготовки кандидатів
на посаду судді Національної школи суддів України;
Остудімов Б. А., провідний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
Польна О. О., директор Львівського регіонального
відділення Національної школи суддів України;
Свиридова Н. О., головний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Весельська Т. Ф., суддя Вищого адміністративного
суду України, член Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України;
Санін Б. В., суддя Окружного адміністративного
суду міста Києва;
Овчаренко О. М.,
доцент
Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Керівник групи:
Моніч Б. С., суддя Житомирського апеляційного
адміністративного суду, член Ради суддів України;
члени групи від НШСУ:
Гашицький О. В.,
суддя
Вищого
адміністративного суду України у відставці,
начальник відділу спеціальної підготовки кандидатів
на посаду судді Національної школи суддів України;
Остудімов Б. А., провідний спеціаліст відділу
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Волкова Л. М., суддя Харківського окружного
адміністративного суду;
Кравчук В. М., суддя Львівського окружного

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс у
рамках спеціальної
підготовки
кандидатів на
посаду судді
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді
Форма – очна

адміністративного суду, д. ю. н., професор;
Проць Т. В., голова Обухівського районного суду
Київської області;
Федорова О. Ф., суддя Шевченківського районного
суду м. Львова

Розробка навчальних курсів для підготовки та періодичного навчання суддів:
Очні навчальні курси:
66. “Суддівська
етика.
Доброчесність судді”

1-2 квартал 2017 р. розробка 1 денного
навчального курсу

Керівник групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.
Заступник керівника групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
залучені за згодою:
Зарецька І. М., радник з юридичних питань
програми USAID реформування сектору юстиції
“Нове правосуддя”;
Коротких О.А викладач – координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Верховного Суду України у
відставці;
Лапчевська О. Ф., суддя Апеляційного суду міста
Києва, к. ю. н.;
Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду;
Міжнародний
експерт
програми
USAID
реформування сектору юстиції “Нове правосуддя”
Спільно з програмою USAID реформування

1 денний
навчальний курс
(тренінги) у рамках
підготовки суддів
Верховного Суду

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Верховного Суду
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу

67. “Юридична
аргументація
при
написанні
рішення
касаційної інстанції”

3-4 квартал 2017 р. розробка 1 денного
навчального курсу

(4 курси за юрисдикціями)

сектору юстиції “Нове правосуддя”
Керівник групи:
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
Тестологічного центру Національної школи суддів
України, суддя Вищого адміністративного суду
України у відставці;
керівник підгрупи (адміністративна юрисдикція):
Леонтович К. Г., головний науковий співробітник
Тестологічного центру Національної школи суддів
України, суддя Вищого адміністративного суду
України у відставці;

Чотири 1 денних
навчальних курси
(тренінги) у рамках
підготовки суддів
Верховного Суду

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Верховного Суду
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу

керівник підгрупи (господарська юрисдикція):
Рогач Л. І., суддя Вищого господарського суду
України;
керівник підгрупи (кримінальна юрисдикція):
Ковтюк Є. І., суддя Верховного суду України;
керівник підгрупи (цивільна юрисдикція):
Гайдук В. І., головний науковий співробітник
Тестологічного центру Національної школи суддів
України, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської
області у відставці
Спільно з програмою USAID реформування сектору
юстиції “Нове правосуддя”
(по господарській та цивільній юрисдикції)
Спільно з проектом ОБСЄ “Розробка
стандартизованих програм підготовки суддів”
(по адміністративній та кримінальній юрисдикції)

68. “Роль Верховного Суду у
забезпеченні
прав,
гарантованих
Конвенцією про захист
прав і основоположних
свобод”

1-2 квартал 2017 р. розробка 1 денного
навчального курсу

Керівник групи:
Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Кучів О. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Кушнір І. В., Представник Уповноваженого з

1 денний
навчальний курс
(тренінги) у рамках
підготовки суддів
Верховного Суду

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Верховного Суду
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу

питань дотримання права на інформацію та
представництва в Конституційному Суді України;
Кульчицький Н. С.,
адвокат,
Урядовий
уповноважений у справах Європейського суду з прав
людини з 2012 по 2013 рр.;
Пушкар П. В., начальник відділу Департаменту
Ради Європи з виконання рішень Європейського суду
з прав людини;
Третьяков Д. М.,
юрист
Секретаріату
Європейського суду з прав людини

69. “Роль та повноваження
голів судів”

1-3 квартал 2017 р. розробка 3 денного
навчального курсу
4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу
4 квартал 2017 р. –
1 квартал 2018 р.
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з проектами РЄ “Підтримка
впровадження судової реформи в Україні” та ОБСЄ
“Гарантування дотримання прав людини при
здійсненні правосуддя” за підтримки Уряду Канади
Керівник групи:
Ємельянова В. І., директор Тестологічного центру
Національної школи суддів України, суддя Вищого
адміністративного суду України у відставці,
заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Городовенко В. В., голова Апеляційного суду
Запорізької
області,
Голова
Координаційного
суддівського центру, д. ю. н., заслужений юрист
України;
члени групи від НШСУ:
Величко Л. В., провідний спеціаліст відділу
міжнародного співробітництва Національної школи
суддів України;
Кравчук О. В., головний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої
діяльності Національної школи суддів України,
к. ю. н.;
Огородник А. П.,
директор
Чернівецького
регіонального відділення Національної школи суддів
України,
суддя
Чернівецького
окружного
адміністративного
суду
у
відставці,
голова
Чернівецького окружного адміністративного суду
(2008-2014 р. р.), к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи, залучені за згодою:
Бобко Т. В., голова Харківського районного суду

3 денний
навчальний курс
(тренінг) для голів
судів та їх
заступників

Підготовка та
підвищення
кваліфікації голів
судів та їх заступників
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Харківської області;
Каблак П. І., голова Апеляційного суду Львівської
області;
Колтунова А. І., голова Апеляційного суду
Харківської області;
Мартиненко О. В.,
суддя
Апеляційного
адміністративного суду Дніпропетровської області у
відставці;
Малєєва О. В., заступник голови господарського
суду Івано-Франківської області;
Морщагіна Н. С., голова Одеського апеляційного
господарського суду;
Тагієв С. Р.,
голова
Апеляційного
суду
Чернігівської області, к. ю. н., заслужений юрист
України;
Філюк П. Т.,
голова
Апеляційного
суду
Волинської області;
Франовська К. С.,
голова
Житомирського
апеляційного адміністративного суду;
Цуркан М. І., суддя Вищого адміністративного
суду України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист
України;
Черняк В. Г.,
голова
Орджонікідзевського
районного суду м. Харкова
Спільно з програмою USAID реформування сектору
юстиції “Нове правосуддя” та
проектом РЄ “Підтримка впровадженню судової
реформи в Україні”

70. “Застосування статті 8
Конвенції про захист
прав і основоположних
свобод
та
практики
Європейського суду з
прав
людини
при
здійсненні правосуддя”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка навчального
курсу
2 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів

Керівник групи Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу, Національної школи суддів України, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Павлів В. Р., суддя Миколаївського районного
суду Львівської області;
члени групи від НШСУ:
Кучів О. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів

1,5 денний
навчальний курс у
формі тренінгу для
суддів цивільної і
адміністративної
спеціалізації,
1-денний
навчальний курс у
формі тренінгу для
суддів кримінальної
спеціалізації
Збірка навчальних

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

України;
члени групи, залучені за згодою:
Бучківська В. Л.,
суддя
Стрийського
міськрайонного суду Львівської області;
Донець В. А., суддя окружного адміністративного
суду м. Києва;
Кукоба О. О., суддя Полтавського окружного
адміністративного суду;
Москаль Р. М., суддя Львівського окружного
адміністративного суду;
Нижний А .В., суддя Ленінського районного суду
м. Дніпропетровська, к. ю. н.;
Піхало Н. В., суддя Першотравневого районного
суду міста Чернівців;
Порозова І. Ю.,
суддя
Хмельницького
міськрайонного суду Хмельницької області;
Савчак А. В.,
голова
Перемишлянського
районного суду Львівської області, к. ю. н.;
Сєвєрова Є. С., суддя Апеляційного суду Одеської
області;
Стрелець Т. Г., суддя Вищого адміністративного
суду України

71. “Докази і доказування у
цивільному судочинстві”

2-3 квартал 2017 р. розробка тренінгу
4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з проектом ОБСЄ “Гарантування
дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”
за підтримки Уряду Канади
Керівник групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.
Заступник керівника групи
Андрійцьо В. Д., головний науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України, суддя Закарпатського
окружного адміністративного суду у відставці,
д. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи

матеріалів курсу

Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Посібник
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

72. “Докази і доказування у
адміністративному
судочинстві”

1-2 квартал 2017 р. розробка 1 денного
тренінгу
3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

73. “Докази і доказування в
господарському
судочинстві”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 0,5 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація та

суддів України;
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Медведєв К. В.,
суддя
Васильківського
міськрайонного суду Київської області, к. ю. н.;
Лапчевська О. Ф., суддя Апеляційного суду
міста Києва;
Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного
суду Київської області
Керівник групи:
Андрійцьо В. Д., головний науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України, суддя Закарпатського
окружного адміністративного суду у відставці,
д. ю. н., заслужений юрист України;
заступник керівника групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Трофімова Л. В.,суддя Черкаського окружного
адміністративного суду;
Ільков В. В., суддя Дніпропетровського окружного
адміністративного суду, к. ю. н., доцент
Керівник групи:
Бондарчук В. В., суддя Господарського суду міста
Києва, к. ю. н.;

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

0,5 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних

доопрацювання
навчального курсу

74. “Практичні
аспекти
розгляду
судами
кримінальних
проваджень, пов’язаних з
торгівлею людьми”

3-4 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
1-2 квартал 2018 р. –
апробація та
доопрацювання
навчальних матеріалів
1-2 квартал 2018 р. –
проведення тренінгу для
тренерів

члени групи, залучені за згодою:
Бездоля Ю. С.,
суддя
господарського
суду
Одеської області;
Дроботова Т. Б., суддя Вищого господарського
суду України;
Крестьянінов О. О.,
заступник
голови
Харківського апеляційного господарського суду;
Крижний О. М., суддя господарського суду
Дніпропетровської області;
Лічман Л. В., суддя господарського суду Одеської
області;
Рим Т. Я., суддя господарського суду Львівської
області;
Рогач Л. І., суддя Вищого господарського суду
України
Керівник групи:
Кузьменко В. П., заступник начальника відділу
науково-методичного
забезпечення
підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України, суддя Верховного Суду України у відставці,
заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
Бицюра Л. В., старший науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи від НШСУ:
Земляной В. В., головний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
ВККСУ та ВРП Національної школи суддів України,
суддя Верховного Суду України у відставці,
заслужений юрист України;
члени групи, залучені за згодою:
Ахтирська Н. М.,
головний
науковий
співробітник
відділу
науково-методичного

матеріалів курсу

2 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП Національної
школи суддів України, к. ю. н.;
Білосевич Г. С., голова Кременецького районного
суду Тернопільської області;
Ваврів І. З.,
суддя
Апеляційного
суду
Тернопільської області;
Данко В. Й.,
голова
Ужгородського
міськрайонного суду Закарпатської області;
Живоглядов І. К., суддя Апеляційного суду
Дніпропетровської області;
Калиняк О. М.,
суддя Апеляційного суду
Львівської області;
Кишакевич Л. Ю., суддя Івано-Франківського
міського суду Івано-Франківської області;
Никифоряк Л. П., суддя Апеляційного суду
Донецької області;
Стельмах І. О.,
суддя
Апеляційного
суду
Львівської області;
Щепоткіна В. В., секретар судової палати у
кримінальних справах Вищого спецiалiзованого суду
України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ

75. “Проблемні
аспекти
застосування
норм
кримінального
процесуального
законодавства у разі
зловживання учасниками
судового розгляду своїми
процесуальними
правами”

1-3 квартал 2017 р. розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу та
проведення тренінгу для
тренерів

Управління ООН з наркотиків та злочинності
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста
Києва;
члени групи від НШСУ:
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
Закревська Т. О., викладач-координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Копіца О. В., суддя Апеляційного суду Одеської
області;

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

76. “Особливості розгляду
кримінальних
проваджень про злочини
у сфері господарської
діяльності”

2 квартал 2017 р. розробка 1 денного
навчального курсу
1 квартал 2018р.
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
2 квартал 2018 р. –
проведення тренінгу для
тренерів

77. “Розгляд справ у сфері
кредитних
правовідносин”

3-4 квартал 2017 р. розробка навчального
курсу
1 квартал 2018 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
1-2 квартал 2018 р. проведення тренінгу для
тренерів

Станковська Г. А., суддя Апеляційного суду
Чернівецької області
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду
міста Києва, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Балацька Г. О., суддя Апеляційного суду міста
Києва;
Коротких О. А., суддя Верховного Суду України у
відставці;
Станковська Г. А., суддя Апеляційного суду
Чернівецької області;
Шестаковська Л. П.,
суддя
Оболонського
районного суду міста Києва
Керівник групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.
Заступник керівника групи:
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

78. “Актуальні
проблеми
розгляду цивільних справ
у
сфері
сімейних
правовідносин”

2 квартал 2017 р.розробка 2 денного
тренінгу
3 квартал 2017 р. апробація та
доопрацювання
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. проведення тренінгу для
тренерів

79. “Запобігання
дискримінації
расизму”

та

(щодо виконання пп. 4
п. 107 Плану заходів з
реалізації
Національної
стратегії у сфері прав
людини на період до
2020 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету
Міністрів
України
від
23 листопада 2015 року
№ 1393-р)

1-2 квартал 2017 р. розробка 1 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів

м. Києва;
Борець Є. О., заступник голови Бориспільського
міськрайонного суду Київської області
Керівник групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Журавель В. І., суддя Вищого спеціалізованого
суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного
суду Київської області
Керівник групи:
Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
члени групи від НШСУ:
Бицюра Л. В., старший науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Брагар В. С., суддя Миколаївського окружного
адміністративного суду;
Кравченко М. В., суддя Обухівського районного
суду Київської області;
Матіяш С. К.,
суддя
Синельниківського
міськрайонного суду Дніпропетровської області;

2 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів.
Форма – очна.

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Мотіна Г. В., керівник відділу аналітики та
інформаційно-просвітницької роботи з питань
недискримінації Управління з питань дотримання
прав дитини, недискримінації та гендерної рівності
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини;
Цвірюк Д. В., суддя Дзержинського районного
суду м. Харкова, к. ю. н.;
Шинкоренко С. В., суддя Городоцького районного
суду Хмельницької області

80. “Особливості
розгляду
справ,
пов’язаних
з
домашнім насильством”
(щодо виконання пп. 9 п. 96
Плану заходів з реалізації
Національної стратегії у
сфері прав людини на
період
до
2020 року,
затвердженого
розпорядженням Кабінету
Міністрів
України
від
23 листопада 2015 року
№ 1393-р)

1-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
4 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів

Спільний проект Європейського Союзу та Ради
Європи “Посилення імплементації європейських
стандартів прав людини в Україні”
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 ІваноФранківської області;
члени групи від НШСУ:
Пустовойтова Т. Л.,
начальник
відділу
міжнародного співробітництва Національної школи
суддів України;
Дяченко Ю. В., провідний науковий співробітник
відділу міжнародного співробітництва Національної
школи суддів України;
Левенець В. П., директор Одеського регіонального
відділення Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Лаферте Алан, координатор проекту, Програма з
гендеру
та
безпеки,
Женевський
центр
демократичного контролю за збройними силами;
Левченко К. Б., президент Громадської організації
“Ла Страда-Україна”;
Кишакевич Л. Ю., суддя Івано-Франківського
міського суду Івано-Франківської області;
Перекопський М. М.,
суддя
Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської області;
Плахотнюк К. Г., суддя Голосіївського районного

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

суду м. Києва;
Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста
Києва;
Черепаха К., координатор проекту Громадської
організації “Ла Страда-Україна”;
Шелест І. М.,
голова
Червонозаводського
районного суду м. Харкова;
Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду
Львівської області;
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.

81. “Процесуальний інститут
слідчого судді: практика
застосування. Обов’язки
судді щодо захисту прав
людини
в
контексті
статті 206 КПК України”
(щодо виконання пп. 11 п. 6
Плану заходів з реалізації
Національної стратегії у
сфері прав людини на
період
до
2020 року,
затвердженого
розпорядженням Кабінету
Міністрів
України
від
23 листопада 2015 року
№ 1393-р)

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
4 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з Женевським центром демократичного
контролю за збройними силами (DCAF) та
ГО “Ла Страда-Україна”
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
члени групи, залучені за згодою:
Бучківська В. Л.,
суддя
Стрийського
міськрайонного суду Львівської області;
Марчук Н. О., суддя Вищого спецiалiзованого
суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

справ;
Мицак М. С.,
суддя
Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської області;
Станковська Г. А., суддя Апеляційного суду
Чернівецької області;
Тагієв С. Р.,
голова
Апеляційного
суду
Чернігівської області, к. ю. н., заслужений юрист
України;
Шестаковська Л. П.,
суддя
Оболонського
районного суду міста Києва

82. “Розгляд
судами
виборчих спорів”

4 квартал 2017 р. 1 квартал 2018 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
2 квартал 2018 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу та
проведення тренінгу для
тренерів

83. “Перехід права власності
на земельну ділянку”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка,
апробація та
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з проектом програми розвитку ООН
“Зміцнення потенціалу Офісу уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини”
Керівник групи :
Цуркан М. І., суддя Вищого адміністративного
суду України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист
України
члени групи від НШСУ:
Величко Л. В., провідний спеціаліст відділу
міжнародного співробітництва Національної школи
суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Мороз Л. Л., суддя Вищого адміністративного суду
України;
Смокович М. І., заступник Голови Вищого
адміністративного суду України, к. ю. н., заслужений
юрист України;

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу

Спільно з проектом ОБСЄ “Розробка
стандартизованих програм підготовки суддів”
1 денний навчальний
Підготовка та
Керівник групи :
курс (тренінг) у
підвищення
Семенюк В. М., провідний науковий співробітник
кваліфікації суддів
відділу міжнародного співробітництва Національної рамках підготовки
суддів
(цивільна юрисдикція)
школи суддів України;
Форма – очна
члени групи, залучені за згодою:
Збірка навчальних
Гайдук В. І., головний науковий співробітник
матеріалів курсу
Тестологічного центру Національної школи суддів
України, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської
області у відставці;
Підготовка суддівГуменюк В. І., суддя Верховного Суду України;
викладачів (тренерів)

Гуревський В. К., суддя Маліновського районного
суду м. Одеси;
Котелевець А. В., суддя Апеляційного суду
Харківської області, к. ю. н.;
Міцней В. Ф.,
суддя
Апеляційного
суду
Чернівецької області;
Овсієнко А. А.,
суддя
Апеляційного
суду
Волинської області;
Приколота Т. І., суддя Апеляційного суду
Львівської області;
Ситнік О. М., суддя Вищого спеціалізованого
суду з розгляду цивільних і кримінальних справ

84. “Забезпечення
прав
внутрішньо переміщених
осіб
та
населення,
постраждалого
від
конфлікту”

1-2 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Спільно з українсько-канадським проектом “Освіта
суддів – для економічного розвитку”
Керівник групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Семенюк В. М., провідний науковий співробітник
відділу міжнародного співробітництва Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
міста Києва;
Борець Є. О., заступник голови Бориспільського
міськрайонного суду Київської області;
Галенко К., правовий аналітик програми Данської
Ради з питань біженців;
Тулянцева І. В.,
суддя
Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Ульяновська О. В.,
суддя
Святошинського
районного суду міста Києва;
Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду
Львівської області;
Штих Т. В., суддя Дзержинського районного суду
м. Харкова;
Щепоткіна В. В., суддя Вищого спеціалізованого

із регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ

85. “Соціономічна
компетентність судді”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
4 квартал 2017 р. –
1 квартал 2018 р. –
проведення тренінгу для
тренерів

86. “Забезпечення
комунікаційної політики
суду суддею-спікером”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
3-4 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для

Спільно з Представництвом Данської Ради з
питань біженців в Україні
Керівник групи:
Савченко Г. В., начальник відділу науковометодичного
супроводження
психологічної
підготовки суддів Національної школи суддів
України;
члени групи від НШСУ:
Семенюк В. М., провідний науковий співробітник
відділу міжнародного співробітництва Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Безусова-Попович Л. І., головний спеціаліст із
зв’язків з громадськістю Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Булка О. А., заступник Голови Державної судової
адміністрації України, заслужений юрист України;
Войлисовська В. А.,
психолог
Вінницького
апеляційного адміністративного суду;
Іваніна Ю. В., суддя Дніпровського районного
суду міста Києва;
Савін О. І., суддя Южноукраїнського міського
суду Миколаївської області, к. п. н.;
Степанова С. В., суддя-спікер, слідчий суддя,
Маріупольського Жовтневого районного суду;
Чубар Т. М., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду
Керівник групи:
Шамрай О. В., начальник відділу науковометодичного забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності
Національної школи суддів України, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Петрова Н. І., заступник керівника Програми
USAID
реформування
сектору
юстиції
«Нове

2 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс
(тренінг) для судівспікерів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації судівспікерів

Збірка навчальних
матеріалів курсу

Форма – очна

Підготовка суддів-

тренерів

правосуддя»;

члени групи від НШСУ:
Кравчук О. В., головний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої
діяльності Національної школи суддів України,
к. ю. н.;
Кузьміна О. М., головний спеціаліст відділу
науково-методичного забезпечення діяльності судів
загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої
діяльності Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бездоля Ю. С.,
суддя
господарського
суду
Одеської області;
Волкова Л. М., суддя Харківського окружного
адміністративного суду, член Ради суддів України;
Гевко В. Л.,
суддя
господарського
суду
Тернопільської області;
Ільков В. В., суддя Дніпропетровського окружного
адміністративного суду, к. ю. н., доцент;
Крижний О. М.,
суддя
Господарського
суду
Дніпропетровської області;
Малєєв А. Ю., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Павлів В. Р., суддя Миколаївського районного
суду Львівської області;
Панченко О. О., суддя Авдіївського міського суду
Донецької області;
Сасевич О. М., суддя Львівського окружного
адміністративного суду, член Ради суддів України

87. “Досудове врегулювання
спорів суддею”

2-3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
4 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу.

Спільно з програмою USAID реформування сектору
юстиції “Нове правосуддя”
Керівник групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду

викладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддів-

88. “Мова
судовопроцесуальної сфери”

1-2 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
(тренінгу)
3 квартал 2017 р. –
проведення тренінгу для
тренерів

2017 р. – підготовка
навчального посібника

викладачів
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
(тренерів) із
відставці, к. ю. н.;
регіональних
члени групи від НШСУ:
відділень
НШСУ
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Антоняк Т. М.,
суддя
Івано-Франківського
міського суду;
Катаєва Е. В., суддя Одеського окружного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Погребняк В. Я., суддя Вищого господарського
суду України, д. ю. н;
Санін В.М.,
голова
Білоцерківського
міськрайонного суду Київської області;
Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду
1 денний
Керівник групи:
навчальний курс
Кабиш О. О.,
викладач
відділу
підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів (тренінг) у рамках
підготовки суддів
України, к. ф. н.;
члени групи від НШСУ:
Збірка навчальних
Гашицький О. В., начальник відділу спеціальної
матеріалів курсу
підготовки кандидатів на посаду судді Національної
школи суддів України;
Підготовка суддівСлюсар Т. А.,
головний
спеціаліст
відділу
викладачів
документального
забезпечення
та
контролю
(тренерів) із
регіональних
Національної школи суддів України;
відділень НШСУ
члени групи, залучені за згодою:
Волкова Л. М., суддя Харківського окружного
Підготовка
адміністративного суду, член Ради суддів України;
навчального
Ковтюк Є. І., суддя Верховного Суду України;
посібника
Пивоварова В. М., доцент кафедри культурології
“Українська мова в
Національного юридичного університету імені
судовоЯрослава
Мудрого,
викладач
Харківського процесуальній сфері”
регіонального відділення, к. ф. н.;
Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду Івано-

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

89. “Антикорупційне
законодавство
практика
застосування”

та
його

1 квартал 2017 року –
розробка Модуля 1
тренінгу
1 квартал 2017 року –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів
2 квартал 2017 року –
розробка Модуля 2
тренінгу
2 квартал 2017 року –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів
2 квартал 2017 р. –
підготовка посібника

Франківської області
Керівник групи :
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Андрійцьо В. Д.,
головний
науковий
співробітник відділу підготовки викладачів (тренерів)
Національної
школи
суддів
України,
суддя
Закарпатського окружного адміністративного суду у
відставці, д. ю. н., заслужений юрист України;
Ахтирська Н. М.,
головний
науковий
співробітник
відділу
науково-методичного
забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП Національної
школи суддів України, к. ю. н.;
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
члени групи, залучені за згодою:
Луньова О. Г., суддя Вугледарського міського суду
Донецької області;
Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого
суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного
суду Київської області;
Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду;
Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста
Києва
Спільно з проектом ОБСЄ “Розробка
стандартизованих програм підготовки суддів”

2 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу
Модуль 1
“Запобігання
корупції у судовій
владі” – для судів
всіх видів
юрисдикцій
(загальний)
(один день)
Модуль 2
“Відповідальність за
корупційні
правопорушення”
(один день)
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ
Посібник

90. “Суддівська
етика.
Доброчесність судді”

91. “Розгляд
податкових
спорів
судами
адміністративної
юстиції”

1-2 квартал 2017р. –
доопрацювання
1 денного навчального
курсу

3-4 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
1-2 квартал 2018 р. –
апробація та
доопрацювання

Керівник групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.
Заступник керівника групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
Закревська Т. О., викладач-координатор відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
залучені за згодою:
Горбалінський В. В., суддя Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Кальник В .В.,
суддя
Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Лапчевська О. Ф., суддя Апеляційного суду міста
Києва, к. ю. н.;
Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного
адміністративного суду;
Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду
Львівської області
Спільно з програмою USAID реформування
сектору юстиції “Нове правосуддя”
Керівник групи:
Гетманцев Д. О., професор кафедри фінансового
права Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, президент Асоціації податкових
радників, член Європейської асоціації податкових
професорів (EATLP), д. ю. н., професор;

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу

1 денний
навчальний курс
(тренінг) у рамках
підготовки суддів

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна

Збірка навчальних
матеріалів курсу

навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

92. “Історія
розвитку
земельного
законодавства України у
ХХ – на початку ХХІ
століть”

3 квартал 2017 року доопрацювання
посібника

Заступник керівника групи:
Шукліна Н. Г., проректор з науково-дослідної
роботи Національної школи суддів України, к. ю. н.,
професор, заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Цуркан М. І., суддя Вищого адміністративного
суду України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист
України;
залучені за згодою:
Блажівська Н. Є.,
суддя
Вищого
адміністративного суду України, віце-президент
Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів,
к. ю. н.;
Желтобрюх І. Л., суддя Київського апеляційного
адміністративного суду, член Правління Асоціації
адміністративних суддів;
Коваль Ю. А., керівник практики Державноприватного
партнерства
Юридичної
компанії
"Jurimex"
Олендер І. Я., суддя Вищого адміністративного
суду України;
Форсюк В. Л., адвокат, керівник Департаменту
податкового та митного права Юридичної компанії
"Jurimex", CEO Taxlink
Спільно з Юридичною компанії "Jurimex",
CEO Taxlink,
Керівник групи:
Семенюк В.М., провідний науковий співробітник
відділу міжнародного співробітництва Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Кулинич П. Ф., член кореспондент Національної
академії правових наук, завідувач сектора Інституту
держави і права ім. В.М. Корецького, д.ю.н., професор;
Медведєв К. В., суддя Васильківського
міськрайонного суду Київської області, к. ю.н.;
Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного
суду Київської області;
Патапенко А. В., суддя Ржищевського міського суду

Посібник для
суддів та
кандидатів на
посаду судді

Навчальний процес
суддів та кандидатів
на посаду судді

Київської області
Спільно з Проектом “Освіта суддів – для
економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади

Дистанційні навчальні курси:
93. “Застосування Конвенції
про захист прав людини і
основоположних свобод
та
практики
Європейського суду з
прав людини”
(цивільний блок)

94. “Трудові права у світлі
Конвенції про захист
прав
людини
і
основоположних свобод”

1-2 квартал 2017 р. –
розробка навчального
курсу
2-3 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

1 квартал 2017 р. –
розробка навчального
курсу
2 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

Керівник групи:
Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
члени групи, залучені за згодою:
Бучківська В. Л.,
суддя
Стрийського
міськрайонного суду Львівської області;
Левик Я. А., суддя Апеляційного суду Львівської
області;
Стрепко Н. Л., суддя Личаківського районного
суду м. Львова;
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. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Кучів О. М., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення підготовки
суддівського корпусу Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Бучківська В. Л.,
суддя
Стрийського
міськрайонного суду Львівської області;
Москаль Р. М., суддя Львівського окружного
адміністративного суду;
Шевчук І., адвокат, експерт проекту ЄС-РЄ
“Посилення імплементації європейських стандартів

Дистанційний
навчальний курс

Навчальний процес
суддів цивільної
спеціалізації

Збірка навчальних
матеріалів курсу

Форма – дистанційна

Дистанційний
навчальний курс

Навчальний процес
суддів

Збірка навчальних
матеріалів курсу

Форма – дистанційна

прав людини в Україні”

95. “Управління
залою
судового засідання”

1 квартал 2017 р. –
доопрацювання
навчального курсу після
апробації

Спільний проект Європейського Союзу та Ради
Європи “Посилення імплементації європейських
стандартів прав людини в Україні”
Керівник групи:
Пустовойтова Т. Л.,
начальник
відділу
міжнародного співробітництва Національної школи
суддів України;
Заступник керівника групи:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Семенюк В. М., провідний науковий співробітник
відділу міжнародного співробітництва Національної
школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду
м. Києва;
Безусова-Попович Л. І.,
прес-секретар
апеляційного суду Івано-Франківської області;
Горбалінський В. В., суддя Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Кальник В. В.,
суддя
Дніпропетровського
окружного адміністративного суду;
Плахтій І. Б., суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області;
Перекопський М. М.,
суддя
Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської області;
Савченко Г. В., начальник відділу науковометодичного
супроводження
психологічної
підготовки суддів Національної школи суддів
України;
Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду
Львівської області
Спільно з проектом “Освіта суддів – для

Дистанційний
навчальний курс
Збірка навчальних
матеріалів курсу

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – дистанційна

96. “Управління часом у
суддівській діяльності”

1-2 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу

економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади
Керівник групи:
Шамрай О. В., начальник відділу науковометодичного забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності
Національної школи суддів України, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Кравчук О. В., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої
діяльності Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Ільков В. В., суддя Дніпропетровського окружного
адміністративного суду, к. ю. н., доцент;
Курій Н. М., суддя Апеляційного суду Львівської
області;
Малєєв А. Ю., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Павлів В. Р., суддя Миколаївського районного
суду Львівської області;
Панченко О. О., суддя Авдіївського міського суду
Донецької області;
Фазикош Г. В.,
суддя
Апеляційного
суду
Закарпатської області, к. ю. н.

Дистанційний
навчальний курс
Збірка навчальних
матеріалів курсу

Підготовка та
підвищення
кваліфікації суддів
Форма – дистанційна

Спільно з проектом “Освіта суддів – для
економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади

Розробка навчальних курсів та посібників для підготовки викладачів (тренерів):
97. “Викладацька
майстерність. Риторика ”

2 -3 квартал 2017 р. –
розробка 1 денного
навчального курсу
2-3 квартал 2017 р. –
апробація,
доопрацювання
навчального курсу,
проведення тренінгу для
тренерів

Керівники авторського колективу:
Юровська Г. В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:

1 денний
навчальний курс
(тренінг) для
підготовки
викладачів
(тренерів)
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із

Викладачі (тренери)
НШСУ

98. “Методика підготовки та
викладання тренінгів у
НШСУ”

1квартал 2017 р. –
розробка 2 денного
навчального курсу
1 квартал 2017 р. –
апробація та
доопрацювання
навчального курсу
2 квартал 2017р. –
проведення тренінгу для
тренерів

Андрійцьо В. Д., головний науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України, суддя Закарпатського
окружного адміністративного суду у відставці,
д. ю. н., заслужений юрист України;
Ахтирська Н. М.,
головний
науковий
співробітник
відділу
науково-методичного
забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП Національної
школи суддів України, к. ю. н.;
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
Кабиш О. О.,
викладач
відділу
підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України, к. ф. н.;
члени групи, залучені за згодою:
Марчук Н. О., суддя Вищого спеціалізованого
суду з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Лапчевська О. Ф., суддя Апеляційного суду міста
Києва, к. ю. н.
Керівники авторського колективу:
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки
викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України – радник, суддя Верховного Суду України у
відставці, к. ю. н., заслужений юрист України;
члени групи від НШСУ:
Андрійцьо В. Д., головний науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України, суддя Закарпатського
окружного адміністративного суду у відставці,
д. ю. н., заслужений юрист України;
Герус Ю. А.,
головний
спеціаліст
відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України;
Здебський О. С., старший науковий співробітник
відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної
школи суддів України;
Кабиш О. О.,
викладач
відділу
підготовки

регіональних
відділень НШСУ

2 денний
навчальний курс
(тренінг) для
підготовки
викладачів
(тренерів)
Збірка навчальних
матеріалів курсу
Підготовка суддіввикладачів
(тренерів) із
регіональних
відділень НШСУ

Викладачі (тренери)
НШСУ

викладачів (тренерів) Національної школи суддів
України, к. ф. н.;
Савченко Г. В., начальник відділу науковометодичного
супроводження
психологічної
підготовки суддів Національної школи суддів
України;
Фулей Т. І.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
Юровська Г.В., заступник начальника відділу
підготовки викладачів (тренерів) Національної школи
суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у
відставці, к. ю. н.;
члени групи, залучені за згодою:
Фазикош Г. В.,
суддя
Апеляційного
суду
Закарпатської області, к. ю. н.;
працівники інституту педагогіки
Спільно з проектом “Освіта суддів – для
економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади

Розробка навчальних курсів для підготовки працівників апаратів судів та підвищення їхньої кваліфікації:
99. “Судове
адміністрування”

2 квартал 2017 р. –
доопрацювання
навчального курсу

Керівник групи Шамрай О. В., начальник відділу науковометодичного забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності
Національної школи суддів України, к. ю. н.;
члени групи від НШСУ:
Кравчук О. В., провідний науковий співробітник
відділу науково-методичного забезпечення діяльності
судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої
діяльності Національної школи суддів України;
Шевцова Я. О., головний спеціаліст Харківського
регіонального відділення Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Галівець І. В.,
начальник
Адміністративногосподарського управління Державної судової
адміністрації України;
Гомонова І. В., заступник начальника управління –

Дистанційний
навчальний курс
Збірка навчальних
матеріалів курсу

Навчальний процес
керівників апаратів
судів та їх
заступників
Форма –
дистанційна

начальник відділу планування та фінансового
забезпечення судів та установ Державної судової
адміністрації України;
Грабовецька Л. А., керівник апарату Тлумацького
районного суду Івано-Франківської області;
Ковтун А. М.,
керівник
апарату
Зарічного
районного суду м. Суми;
Лисенко В. В., керівник апарату Харківського
окружного адміністративного суду;
Малєєв А. Ю., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;
Опанасюк Т. І., заступник начальника юридичного
управління – начальник відділу правової експертизи
Державної судової адміністрації України;
Паламарчук І. В., заступник керівника апарату
Овідіопольського районного суду Одеської області;
Підгайна О. М., керівник апарату апеляційного
суду Волинської області;
Тимченко О. І.,
начальник
відділу
судової
статистики Вищого адміністративного суду України;
Чумак Н. А.,
заступник
начальника
Територіального управління ДСА України в місті
Києві

100. Підготовка
тестових
запитань та практичних
завдань для відбіркового,
кваліфікаційного іспитів
кандидатів на посаду
судді/кваліфікаційних
оцінювань суддів
101. Тренінг для працівників
тестологічного
центру
Національної
школи
суддів України

Протягом 2017 року
(за дорученнням ВККС
України)

Березень
2017 р.

Спільно з програмою USAID реформування сектору
юстиції “Нове правосуддя”
Інша науково-методична діяльність:
Працівники
відділу
науково-методичного
забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України та Вищої ради юстиції та члени
тимчасових робочих груп

Відповідальний керівник групи:
Іщенко О. П.,
начальник
відділу
науковометодичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП,
к. ю. н.;
Ємельянова В. І., директор Тестологічного центру
Національної школи суддів України, суддя Вищого
адміністративного суду України у відставці,

Підготовка
баз
тестових запитань
та баз практичних
завдань
на
замовлення ВККС
України
Тренінг для
працівників

Підготовка
високоякісних
тестових і
практичних завдань,
направлення їх до
ВККС України для
практичного
використання
Науковометодичного
забезпечення
діяльності ВККСУ
та ВРП

заслужений юрист України
Включення елементів
1-4 квартал 2017 р. –
Керівник групи:
102. Проведення
наукового
соціального
контексту
включення
елементів
Фулей
Т.
І.,
начальник
відділу
науководослідження з питань
до навчальних курсів
соціального
контексту
до
методичного
забезпечення
підготовки
суддівського
соціального,
у
т.ч.
навчальних курсів
корпусу Національної школи суддів України, к. ю. н.;
ґендерного контексту в
члени групи, залучені за згодою:
правосудді

Навчальний процес
кандидатів на посаду
судді та суддів

Москаль Р. М., суддя Львівського окружного
адміністративного суду;
Фазикош Г. В.,
суддя
Апеляційного
суду
Закарпатської області, к. ю. н.

103. Підготовка та публікація
наукових
статей
за
напрямами
наукових
досліджень у фахових та
інших
юридичних
виданнях
104. Організація
науковопрактичних конференцій,
круглих
столів
з
актуальних
питань
суддівської
освіти.
Проведення навчальних
заходів у формі вебінарів

Протягом року

Протягом року

Спільно з проектом “Освіта суддів – для
економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади
(1-2 квартал 2017 р.). Спільно з українськоканадським проектом “Підтримка судової реформи в
Україні” (3-4 квартал 2017 р.)
Наукові співробітники Національної школи суддів
України

Національна школа суддів України спільно з
міжнародними проектами

Наукові статті

-

Науково-практична
конференція,
круглий стіл

-

Додаток № 1 до Плану
Науково-дослідної роботи
Національної школи суддів України
на 2017 рік
Підготовка викладачів/тренерів навчальних курсів, розроблених Національною школою
суддів України у 2016 році
№
з/п

1.

Найменування
навчального курсу

“Дисциплінарна
відповідальність судді”
та
тренінг
для
підвищення кваліфікації
розробників
та
викладачів курсу

Строк виконання

Відповідальний керівник:

1-2 квартал 2017 р.

Керівник групи:
Іщенко О. П., начальник відділу науково-методичного
забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП Національної школи
суддів України, 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:
Земляной В. В., головний науковий співробітник відділу
науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП
Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду
України у відставці, заслужений юрист України;
Самофал М. М., заступник начальника відділу науковометодичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП
Національної школи суддів України, к. ю. н.;
Берестовська А. В., старший науковий співробітник відділу
науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП
Національної школи суддів України;
члени групи, залучені за згодою:
Панченко О. О., суддя Авдіївського міського суду
Донецької області;
Устименко В. Є., член Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, суддя у відставці;
Шевченко А. В.,
суддя
Київського
окружного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Юрченко В. П., суддя Вищого адміністративного суду
України
Спільно з проектом “Освіта суддів – для економічного
розвитку” за підтримки Уряду Канади

Форми та місце упровадження
результатів роботи
Підготовка суддів-викладачів
(тренерів) із регіональних
відділень НШСУ
Збірка навчальних матеріалів
курсу

2

3.

“Написання
судових
рішень у справах про
адміністративні
правопорушення”

“Особливості здійснення
кримінальних
проваджень
щодо
неповнолітніх”

1-2 квартал
2017 р.

1-2 квартал
2017 р.

Керівник групи:
Кузьменко В. П., заступник начальника відділу науковометодичного забезпечення підготовки суддівського корпусу
Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду
України у відставці, заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Стефанів Н. С.,
суддя
Апеляційного
суду
ІваноФранківської області;
члени групи від НШСУ:
Бахарєва Г. М., провідний науковий співробітник відділу
науково-методичного забезпечення підготовки суддівського
корпусу Національної школи суддів України;
Земляной В. В., головний науковий співробітник відділу
науково-методичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРЮ
Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду
України у відставці, заслужений юрист України;
Шаповалова О. А., начальник відділу підготовки викладачів
(тренерів) Національної школи суддів України – радник, суддя
Верховного Суду України у відставці, к. ю. н., заслужений
юрист України;
члени групи, залучені за згодою:
Бойко О. М., суддя Сихівського районного суду м. Львова;
Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду міста Києва,
к. ю. н.;
Козятник Л. І., суддя Шевченківського районного суду
м. Києва;
Копіца О. В., суддя Апеляційного суду Одеської області;
Мосьондз І. А., суддя Апеляційного суду м. Києва;
Трясун Ю. Р., суддя Апеляційного суду міста Києва;
Фазикош Г. В., суддя Апеляційного суду Закарпатської
області, к. ю. н.
Спільно з проектом ОБСЄ “Розробка стандартизованих
програм підготовки суддів”
Керівник групи :
Кузьменко В. П., заступник начальника відділу науковометодичного забезпечення підготовки суддівського корпусу
Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду
України у відставці, заслужений юрист України;
Заступник керівника групи:
Стефанів Н. С., суддя Апеляційного суду ІваноФранківської області;

Підготовка суддів-викладачів
(тренерів) із регіональних
відділень НШСУ
Збірка навчальних матеріалів
курсу

Підготовка суддів-викладачів
(тренерів) із регіональних
відділень НШСУ
Збірка навчальних матеріалів
курсу

члени групи, залучені за згодою:
Кишакевич Л. Ю., суддя Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області, к. ю. н.;
Мосьондз І. 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. І., начальник відділу забезпечення діяльності
заступника голови та секретаря судової 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 кримінальних
справах Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду
цивiльних i кримiнальних справ

4.

5.

“Психологічна адаптація
до
суддівської
діяльності”

“Розгляд
земельних
спорів
у
адміністративному
судочинстві”

1 квартал 2017 р.

1 квартал 2017 р.

Спільно з програмою USAID реформування сектору юстиції
“Нове правосуддя”
Керівник групи:
Савченко Г. В., начальник відділу науково-методичного
супроводження психологічної підготовки суддів Національної
школи суддів України;
члени групи від НШСУ:
Семенюк В. М., провідний науковий співробітник відділу
міжнародного співробітництва Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Бабко В.В., суддя Деснянського районного суду м. Києва;
Безусова-Попович Л. І., прес-секретар Апеляційного суду
Івано-Франківської області
Спільно з проектом “Освіта суддів – для економічного
розвитку” за підтримки Уряду Канади
Керівник групи:
Семенюк В. М., провідний науковий співробітник відділу
міжнародного співробітництва Національної школи суддів
України;
члени групи, залучені за згодою:
Бойко О. Я., суддя Одеського окружного адміністративного
суду;

Підготовка суддів-викладачів
(тренерів) із регіональних
відділень НШСУ
Збірка навчальних матеріалів
курсу

Підготовка суддів-викладачів
(тренерів) із регіональних
відділень НШСУ
Збірка навчальних матеріалів
курсу

Волков А. С., суддя Київського окружного адміністративного
суду;
Гончар Л. Я., суддя Вищого адміністративного суду України
Зінченко О. В.,
суддя
Донецького
окружного
адміністративного суду;
Зуєвич Л. Л., начальник управління забезпечення роботи
другої судової палати Вищого господарського суду України;
Катаєва Е. В., заступник голови Одеського окружного
адміністративного суду, к. ю. н.;
Кравчук В. М.,
суддя
Львівського
окружного
адміністративного суду, д. ю. н., професор;
Матохнюк Д. Б.,
суддя
Вінницького
апеляційного
адміністративного суду;
Мартинюк О. А., спеціаліст Департаменту державного
земельного кадастру Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру;
Поліщук І. М.,
суддя
Вінницького
окружного
адміністративного суду

6.

“Розгляд
земельних
спорів господарськими
судами”

1 квартал 2017 р.

Спільно з проектом “Освіта суддів – для економічного
розвитку” за підтримки Уряду Канади
Керівник групи:
Іщенко О. П., начальник відділу науково-методичного
забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП Національної школи
суддів України, к. ю. н.;
Заступник керівника групи:
Самофал М. М., заступник начальника відділу науковометодичного забезпечення діяльності ВККСУ та ВРП
Національної школи суддів України, к. ю. н.;
члени групи, залучені за згодою:
Бакуліна С. А., суддя Вищого господарського суду України;
Панченко О. О., суддя Авдіївського міського суду
Донецької області;
Крижний О. М.,
суддя
Господарського
суду
Дніпропетровської області;
Пукас А. Ю., суддя Господарського суду м. Києва
Спільно з проектом “Освіта суддів – для економічного
розвитку” за підтримки Уряду Канади

Підготовка суддів-викладачів
(тренерів) із регіональних
відділень НШСУ
Збірка навчальних матеріалів
курсу

Додаток № 2 до Плану
Науково-дослідної роботи
Національної школи суддів України
на 2017 рік
Перспективні плани наукових досліджень на 2018-2019 роки
№
з/п

1.

2.

Найменування
навчального курсу

Право на справедливий
суд в аспекті статті 6
Конвенції про захист
прав
людини
і
основоположних свобод
та
практики
Європейського суду з
прав людини
“Роль та повноваження
голів судів”

Строк виконання
2018-2019 рр.

Відповідальний керівник:
Керівник групи:
Фулей Т. І., начальник відділу науково-методичного
забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної
школи суддів України, к. ю. н.

Форми та місце упровадження
результатів роботи
Підготовка та підвищення
кваліфікації суддів
Форма – очна
Збірка навчальних матеріалів
курсу

2018 р. розробка дистанційного
навчального курсу

Керівник групи:
Шукліна Н. Г., проректор з науково-дослідної роботи
Національної школи суддів України, к. ю. н., професор,
заслужений юрист України;

Підготовка та підвищення
кваліфікації голів судів та їх
заступників
Форма - дистанційна
Збірка навчальних матеріалів
курсу

