ЗАТВЕРДЖЕНО
В. о. ректора Національної школи
суддів України
Н. Г. Шукліною
“16” квітня 2018 р.
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
16 – 20.04.2018
№
з/п
1.

Дата,
день
16.04.2018
понеділок

Час

Місце

11:00

Готель
“Президент”
(конференц-зала
“Предслава”)

м. Київ
вул. Госпітальна 12

2.

16.04.2018 10:00
понеділок –
19.04.2018
четвер

3.

16.04.2018 10:00
понеділок –
21.04.2018
субота

4.

10:00

Ірландія
місто Дублін

м. Київ
(приміщення
Інституту
післядипломної
освіти КНУ
ім. Т. Шевченка)

м. Львів
(приміщення РВ)

5.

10:00

м. Одеса
(приміщення РВ)

6.

09:00

м. Харків
(приміщення РВ)

7.

16.04.2018 10:00
понеділок –
20.04.2018
п’ятниця
17.04.2018
вівторок

м. Київ
(приміщення
Апеляційного суду
міста Києва)

Назва заходу

Виконавці

Практикум
на
тему: Шукліна Н. Г.
“Вдосконалення
Пустовойтова Т. Л.
комунікаційної
політики
судів”
Навчальний
візит
української
делегації
з
метою
ознайомлення
з
досвідом
Ірландії
щодо
управління в судах
Спеціальна
підготовка
кандидатів на посаду судді,
які мають стаж роботи на
посаді
помічника
судді
щонайменше три роки
Спеціальна
підготовка
кандидатів на посаду судді,
які мають стаж роботи на
посаді
помічника
судді
щонайменше три роки
Спеціальна
підготовка
кандидатів на посаду судді,
які мають стаж роботи на
посаді
помічника
судді
щонайменше три роки
Спеціальна
підготовка
кандидатів на посаду судді,
які мають стаж роботи на
посаді
помічника
судді
щонайменше три роки
Підготовка суддів судових
палат
у
кримінальних
справах апеляційних судів

Оніщук М. В.

Відділ спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді

Львівське РВ

Одеське РВ

Харківське РВ

Костенко А. В.
Балаклицький І. І.
відділ підготовки суддів

Шаповалова О. А.
Тренінг на тему: “Суддівська Коротких О. А.
етика. Доброчесність ”
Закревська Т. О.

Здебський О. С.

Герус Ю. А.
18.04.2018
середа

8.

9.

16.04.2018
понеділок –
20.04.2018
п’ятниця
16.04.2018 09:00
понеділок

10.

10:00

11.

16.04.2018 10:00
понеділок –
20.04.2018
п’ятниця

12.

16.04.2018 09:00
понеділок –
20.04.2018
п’ятниця

13.

14.

15

16.

17.

16.04.2018 09:30
понеділок –
20.04.2018
п’ятниця
16.04.2018 09:45
понеділок –
20.04.2018
п’ятниця
16.04.2018
понеділок –
20.04.2018
п’ятниця
17.04.2018 10:00
вівторок

11:00

Національна школа
суддів України

Тренінг на тему: “Особливості Коротких О. А.
розгляду
кримінальних
проваджень
щодо
неповнолітніх”
Курс
дистанційного Відділи підготовки суддів
навчання
суддів і викладачів (тренерів)

“Управління
часом
у
суддівській діяльності”
Підготовка
працівників
м. Дніпро
(приміщення
апаратів
окружних
Дніпропетровського
адміністративних судів на
окружного
семінарі на тему: “Фіксування
адміністративного
судового процесу технічними
суду)
засобами”
Підготовка
працівників
м. Одеса
(приміщення
апарату Одеського окружного
Одеського окружного адміністративного суду на
адміністративного
семінарі на тему: “Конфлікти
суду)
у професійній діяльності та
повсякденному житті”
м. Київ
Підготовка
помічників
(приміщення
суддів
і
консультантів
Апеляційного суду
окружних та апеляційних
Київської області)
адміністративних судів
м. Львів
(приміщення
господарського
суду Львівської
області)

м. Харків
(приміщення РВ)

м. Чернівці
(приміщення РВ)

Національна школа
суддів України

м. Київ
(приміщення
Касаційного
господарського суду
у складі Верховного
Суду)

Готель
“Президент”
м. Київ
вул. Госпітальна 12

Дніпропетровське РВ

Одеське РВ

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Підготовка
помічників Львівське РВ
суддів
місцевих
та
апеляційних судів
Підготовка
помічників
суддів
і
консультантів
окружних та апеляційних
адміністративних судів
Підготовка
помічників
суддів
і
консультантів
місцевих та апеляційних
судів
Курс
дистанційного
навчання
на
тему:
“Комунікації
в
судовій
діяльності”
Загальноукраїнський
семінар
для
суддів
господарських судів на тему:
“Новели
господарського
судочинства України та їх
застосування
в
судовій
практиці України”
Практикум з вдосконалення
комунікаційної
політики
судів

Харківське РВ

Чернівецьке РВ

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Шукліна Н. Г.
відділ підготовки суддів

Шамрай О. В.
Кравчук О. В.
Кузьміна О. М.

18.

11:30

Національна школа
суддів України
кабінет № 308

19.

14:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 308

20.

16:00

Готель
“Президент”
м. Київ
вул. Госпітальна 12

21.

18.04.2018
середа

22.

10:00

м. Одеса
(приміщення РВ)

09:00

м. Дніпро
(приміщення
Дніпропетровського
апеляційного
господарського суду)

23.

24.

25.

18.04.2018
середа –
19.04.2018
четвер

09:00

19.04.2018
четвер

09:00

м. Львів
(приміщення
господарського
суду Львівської
області)

м. Львів
(приміщення
готелю “Ужгород”)

10:00

м. Одеса
(приміщення РВ)

Зустріч
з
головним
міжнародним
експертом
Проекту ЄС “Підтримка
реформ
з
розвитку
верховенства
права
в
Україні (ПРАВО)”
Зустріч з представниками
проектів
Міжнародної
технічної допомоги (ОБСЄ,
РЄ)
Зустріч
з
експертами
Проекту ЄС “ПРАВО –
Justice”, представниками CFI
– Corporate Finance Institute
Періодичне навчання суддів
місцевих загальних судів
кримінальної спеціалізації з
метою підвищення рівня
кваліфікації на семінарі на
тему: “Особливості розгляду
кримінальних проваджень,
що пов’язані з торгівлею
людьми”
Підготовка
працівників
апаратів
апеляційних
господарських
судів
на
семінарі
на
тему:
“Фіксування
судового
процесу
технічними
засобами”
Періодичне навчання суддів
окружних адміністративних
судів з метою підвищення
рівня
кваліфікації
на
семінарі на тему: “Реалізація
права на ефективний захист
у
світлі
змін
до
процесуального
законодавства”
Періодичне навчання суддівспікерів
місцевих
та
апеляційних
судів
Закарпатської області на
тему:
“Зв’язки
з
громадськістю в судах”
Періодичне навчання суддів
місцевих загальних судів, які
розглядають
кримінальні
справи з метою підвищення
рівня
кваліфікації
на
всеукраїнському семінарі на
тему: “Написання судових
рішень у кримінальному
судочинстві”

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Пустовойтова Т. Л.
Шамрай О. В.
Кравчук О. В.
Кузьміна О. М.
Одеське РВ

Дніпропетровське РВ

Львівське РВ

Відділ підготовки суддів

Львівське РВ

Одеське РВ

26.

27.

28.

09:00

19.04.2018
четвер –
20.04.2018
п’ятниця

09:30

20.04.2018
п’ятниця

10:00

Готель “Прем’єр
Палац”
м. Київ, бульвар
Т. Шевченка,
5–7/29
Готель “Хілтон”
(конференц-зала
“Даллас”)

м. Київ бульвар
Т. Шевченка, 30

м. Одеса
(приміщення РВ)

29.

11:00

30.

09:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 308

м. Дніпро
(приміщення
Ленінського
районного суду
м. Дніпропетровська)

Офіційне відкриття проекту
Ради Європи “Підтримка
виконання Україною рішень
Європейського суду з прав
людини”
Міжнародна конференція на
тему: “Імідж судової влади:
назустріч
громадській
довірі”

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Фулей Т. І.

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Шамрай О. В.
Юровська Г. В.
Маслюк А. М.
Періодичне навчання суддів Одеське РВ
Одеської,
Миколаївської,
Херсонської
та
Кіровоградської областей з
метою підвищення рівня
кваліфікації на семінарі на
тему:
“Імплементація
принципу
верховенства
права та його складових
національними судами при
захисті
прав
людини
(теоретичний та практичний
аспекти)”
Зустріч
з
експертами Костенко А. В.
проекту
Twinning Балаклицький І. І.
“Посилення
інституційної Алфьорова Н. А.
спроможності Верховного
суду у сфері захисту прав
людини на національному
рівні”
Підготовка
працівників Дніпропетровське РВ
апаратів місцевих судів на
семінарі
на
тему:
“Фіксування
судового
процесу
технічними
засобами”

