
НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

/г^' /п/у^ ^ У с ґ / ^ ^ Ґ Київ № 

Про проведення підсумкового контролю 
II блоку Програми спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді, 
які мають стаж роботи на посаді 
помічника судді щонайменше три роки 

З метою забезпечення проведення підсумкового контролю успішності 
виконання II блоку Програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду 
судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше 
три роки, (далі - Програма) відповідно до графіка спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді 
щонайменше три роки, керуючись підпунктом 6 пункту 4.2. Статуту 
Національної школи суддів України, 

НАКАЗУЮ: 
1. Визначити працівників і представників експертної групи для 

забезпечення проведення 8 травня 2018 року підсумкового контролю 
успішності виконання II блоку Програми у формі виконання практичного 
завдання (кейсу): 

1 група: 
Терлецького Олександра Олександровича - викладача-наукового 

консультанта відділу підготовки викладачів (тренерів), члена експертної 
групи; 

Сніцаренко Діану Володимирівну - заступника начальника відділу 
спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 

Філіпова Вадима Володимировича - начальника відділу 
інформаційних технологій; 

2 група: 
Нижного Андрія Валерійовича - суддю Ленінського районного суду 

міста Дніпропетровська, члена експертної групи (за згодою); 
Буряк Наталію Вікторівну - головного спеціаліста відділу спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду судді; 



Борисюка Олега Володимировича - головного спеціаліста відділу 
інформаційних технологій;; 

3 група: 
Голуб Світлану Анатоліївну - суддю Апеляційного суду Київської 

області, члена експертної групи (за згодою); 
Стоцьку Ірину Володимирівну - головного спеціаліста відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 
Котусенка Руслана Сергійовича - заступника начальника відділу 

інформаційних технологій; 
4 група: 
Нечипорук Світлану Володимирівну - головного спеціаліста відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 
Марчука Олександра Леонідовича - головного спеціаліста відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 
5 група: 
Потильчака Одександра Івановича - викладача-координатора відділу 

підготовки викладачів (тренерів), члена експертної групи; 
Свиридову Наталію Олександрівну - головного спеціаліста відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 
Кашперського Романа Вікторовича - провідного спеціаліста відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 
6 група: 
Гірник Тетяну Анатоліївну - суддю Апеляційного суду Львівської 

області у відставці, члена експертної групи (за згодою); 
Манюк Галину Василівну - головного спеціаліста Львівського 

регіонального відділення; 
Лопушинського Тараса Андрійовича - провідного спеціаліста 

Львівського регіонального відділення; 
7 група: 
Шендрікову Ганну Олександрівну - суддю Буського районного 

суду Львівської області, члена експертної групи (за згодою); 
Хміль Христину Зиновіївну - головного спеціаліста Львівського 

регіонального відділення; 
8 група: 
Польну Оксану Орестівну - директора Львівського регіонального 

відділення; 
Бермеса Ігоря Володимировича - суддю Апеляційного суду 

Львівської області у відставці, члена експертної групи (за згодою); 
Каблак Марію Романівну - головного спеціаліста Львівського 

регіонального відділення; 



9 група: 
Левенця Валерія Петровича - директора Одеського регіонального 

відділення; 
Таварткіладзе Олександра Мезеновича - суддю Апеляційного суду 

Одеської області, члена експертної групи (за згодою); 
Ніколенко Ірину Борисівну - головного спеціаліста Одеського 

регіонального відділення; 
Франовського Дениса Руслановича - головного спеціаліста відділу 

інформаційних технологій; 
10 група: 
Коржик Валентину Костянтинівну - директора Харківського 

регіонального відділення; 
Яцину Віктора Борисовича - суддю Апеляційного суду Харківської 

області, члена експертної групи (за згодою); 
11 група: 
Ященко Світлану Олександрівну - суддю Комінтернівського 

районного суду міста Харкова, члена експертної групи (за згодою); 
Гуцал Лілію Вікторівну - викладача-наукового консультанта відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та 
бібліотечно-видавничої діяльності; 

Лаврова Вячеслава Вячеславовича - провідного спеціаліста 
Харківського регіонального відділення. 

2. Покласти контроль за проведенням підсумкового контролю II 
блоку Програми та організацію ознайомлення слухачів із його результатами: 

у місті Києві - на заступника начальника відділу підготовки 
викладачів (тренерів), координатора II блоку Програми Юровську Галину 
Валентинівну; 

у Львівському регіональному відділенні - на проректора з науково-
дослідноі роботи Шукліну Наталію Георгіївну; 

в Одеському регіональному відділенні - на проректора по 
забезпеченню організаційної діяльності Мазурка Володимира Антоновича; 

у Харківському регіональному відділенні - на проректора з 
підготовки кадрів для судових органів Костенка Анатолія Васильовича. 

3. Експертній групі (голова експертної групи - Юровська Г. В.) до 
16 травня 2018 року перевірити виконання слухачами практичного завдання 
(кейсу), провести оцінювання та аналіз результатів виконання згідно з 
критеріями, визначеними пунктами 3.19 та 3.20 Положення про порядок 
визначення успішності виконання Програми спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді 
щонайменше три роки, та 17 травня 2018 року обговорення зі слухачами 
результатів підсумкового контролю II блоку Програми. 



4. Відділу інформаційних технологій (Філіпов В. В.) забезпечити 
роботу електронної системи для виконання практичних завдань слухачами, 
перевірки виконаних практичних завдань членами експертної групи та 
ознайомлення слухачів з результатами перевірки виконаної ними роботи. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора по 
забезпеченню організаційної діяльності Мазурка В. А. 
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