ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректором Національної школи
суддів України
М. В. Оніщуком
“14” травня 2018 р.

ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
14–19.05.2018
№

Дата,
день

Час

Місце

Назва заходу

09:30

м. Харків
(зала № 3
Апеляційного
суду Харківської
області)

2.

10:00

Національна школа
суддів України,
каб. № 404

Періодичне навчання суддів
місцевих загальних судів з
метою підвищення рівня
їхньої
кваліфікації
на
семінарі
на
тему:
“Покращення рівня навиків
спілкування суддів у роботі
з людьми з інвалідністю”
Засідання групи розробників
курсу для кандидатів на
посаду судді: “Бути суддею”

3.

11:00

Національна школа
суддів України,
каб. № 306

Засідання
ректорату
Національної школи суддів
України

з/п
1.

4.

5.

6.

14.05.2018
понеділок

Виконавці
Харківське РВ

Шаповалова О. А.
Терлецький О. О.
Потильчак О. І.
Найденко Ю. Д.
Закревська Т. О.
Оніщук М. В.
Шукліна Н. Г.
Костенко А. В.
Мазурок В. А.
Сухоруков О. А.
Шаповалова О. А.
Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Юровська Г. В.
Дяченко Ю. В

Тренінг
для
тренерів
навчального
курсу
“Особливості
розгляду
справ,
пов’язаних
із
вул. М. Юнкерова, 20)
домашнім насильством”
10:00
м. Київ
Підготовка
секретарів Відділ
підготовки
(приміщення
судового засідання місцевих працівників апаратів
Апеляційного
та апеляційних судів
судів
суду Київської
області)
14.05.2018 10:00
м. Київ
Підготовка для підтримання Костенко А. В.
понеділок –
(конференц-зала кваліфікації суддів місцевих Балаклицький І. І.
18.05.2018
Касаційного
господарських судів
відділ
підготовки
п’ятниця
господарського
суддів
суду у складі
Верховного Суду,
вул. Копиленка, 6)
м. Київ
14.05.2018 10:00
(приміщення
конгреспонеділок –
готелю “Пуща”,
16.05.2018
Пуща-Водиця,
середа

15.05.2018
вівторок –
16.05.2018
середа

10:00

17.05.2018
четвер

10:00

Тренінг
на
тему:
“Врегулювання спорів за
участю
судді
в
господарському
судочинстві”

Тренінг
на
тему: Савченко Г.В.
“Психологічна адаптація до Маслюк А.М.
суддівської діяльності”

7.

14.05.2018 09:00
понеділок –
18.05.2018
п’ятниця

м. Дніпро
(приміщення
Апеляційного суду
Дніпропетровської
області

8.

14.05.2018 09:45
понеділок –
18.05.2018
п’ятниця

м. Чернівці
(приміщення РВ)

9.

14.05.2018 09:50
понеділок –
18.05.2018
п’ятниця

м. Одеса
(приміщення РВ)

17.03.2018
четвер

10:00

10:00

10:00

10.

14.05.2018
понеділок –
18.05.2018
п’ятниця

Шаповалова О. А.
Булейко О. Л.
Маслюк А.М.
Герус Ю. А.

Підготовка керівників і Дніпропетровське РВ
заступників
керівників
апаратів,
начальників
і
заступників
начальників
відділів
місцевих
та
апеляційних судів
Підготовка керівників і Чернівецьке РВ
заступників
керівників
апаратів
місцевих
та
апеляційних судів
Підготовка суддів місцевих Одеське РВ
загальних судів

Тренінг
на
тему:
“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” – 1
група
Тренінг
на
тему:
“Суддівська
етика.
Доброчесність” – 2 група
Тренінг
на
тему:
“Особливості
розгляду
справ про відшкодування
шкоди” – 3 група
Національна школа Курс
дистанційного Відділ
підготовки
суддів України навчання суддів “Охорона суддів
та
відділ
довкілля та права”
підготовки викладачів
(тренерів)

11.

14.05.2018 10:00
понеділок –
19.05.2018
субота

м. Київ

Спеціальна
підготовка Відділ спеціальної
(приміщення Інституту кандидатів на посаду судді, підготовки кандидатів на
післядипломної освіти які мають стаж роботи на посаду судді
КНУ
посаді
помічника
судді
ім. Т. Шевченка)
щонайменше три роки

19.05.2018
субота
10:00

12.

м. Львів
(приміщення РВ)

10:00

13.

м. Одеса
(приміщення РВ)

09:00

14.

м. Харків
(приміщення РВ)

м. Вінниця
(приміщення
готелю Рейкарц
“Оптіма”)

Підсумковий
контроль Гашицький О. В.
успішності
засвоєння
матеріалів блоку ІІI
Спеціальна
підготовка Львівське РВ
кандидатів на посаду судді,
які мають стаж роботи на
посаді
помічника
судді
щонайменше три роки
Підсумковий
контроль
успішності
засвоєння
матеріалів блоку ІІI
Спеціальна
підготовка Одеське РВ
кандидатів на посаду судді,
які мають стаж роботи на
посаді
помічника
судді
щонайменше три роки
Підсумковий
контроль
успішності
засвоєння
матеріалів блоку ІІI
Спеціальна
підготовка Харківське РВ
кандидатів на посаду судді,
які мають стаж роботи на
посаді
помічника
судді
щонайменше три роки
Підсумковий
контроль
успішності
засвоєння
матеріалів блоку ІІI
Семінар для суддів місцевих Відділ
загальних та апеляційних суддів
судів
Вінницької
та
Київської областей на тему:
“Зміцнення
потенціалу
правоохоронних
органів
України в боротьбі з
торгівлею людьми”

15.

15.05.2018
вівторок –
16.05.2018
середа

09:30

16.

15.05.2018
вівторок –
18.05.2018
п’ятниця
16.05.2018
середа

Національна школа Курс
дистанційного
суддів України
навчання
суддів
“Управління залою судового
засідання”
м. Київ
10:00
Нарада з тренерами щодо
(приміщення готелю тренінгу для тренерів курсу
“Президент”
для
суддів
цивільної
вул. Госпітальна, 12) юрисдикції
“Право
на

17.

підготовки

Відділ
підготовки
суддів
та
відділ
підготовки викладачів
(тренерів)
Фулей Т. І.
Кучів О. М.

10:00 Національна школа
суддів України,
каб. № 308

18.

19.

16.05.2018
середа –
17.05.2018
четвер

10:00 Національна школа
суддів України,
каб. № 404

20.

17.05.2018
четвер

10:00

м. Київ
(приміщення
Апеляційного суду
Київської області)

21.

10:00

м. Одеса
(приміщення
Одеського
окружного
адміністративного
суду)

22.

11:00

Національна школа
суддів України,
каб. № 308

23.

17.05.2018
четвер –
18.05.2018
п’ятниця

09:30

м. Вінниця
(приміщення
готелю Рейкарц
“Оптіма”)

повагу до приватного і
сімейного
життя:
застосування ст. 8 ЄКПЛ”
Засідання групи розробників
курсу
для
суддів
апеляційних судів “Судова
практика в кримінальних
провадженнях за фактами
корупції, у рамках яких були
проведені негласні слідчі
(розшукові) дії”
Засідання групи розробників
курсу для суддів на тему:
“Судова практика розгляду
кримінальних проваджень в
сфері відмивання коштів,
одержаних
злочинним
шляхом”
Підготовка спеціалістів з
питань
персоналу
та
працівників апаратів–членів
конкурсних
комісій
місцевих та апеляційних
судів
на
тренінгу
“Законодавче
та
управлінське врегулювання
питань конкурсного відбору
на посади державної служби
в судах”
Періодичне навчання суддів
Одеської Миколаївської та
Херсонської областей
з
метою підвищення рівня
кваліфікації на семінарі на
тему: “Забезпечення поваги
до судової гілки влади у
світлі
практики
Європейського суду з прав
людини”
Зустріч з представниками
проекту РЄ “Внутрішнє
переміщення в Україні:
розробка рішень відповідно
до стандартів РЄ”
Семінар для суддів місцевих
загальних та апеляційних
судів
Житомирської
та
Рівненської областей на
тему: “Зміцнення потенціалу
правоохоронних
органів
України в боротьбі з
торгівлею людьми”

Коротких О. А.
Здебський О. С.

Іщенко О. П.
Самофал М. М.
Земляной В. В.
Ахтирська Н. М

Відділ
підготовки
працівників апаратів
судів

Одеське РВ

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Цуркан М. І.
Дяченко Ю. В.
Відділ
суддів

підготовки

24.

Тренінг для тренерів курсу
для
суддів
цивільної
юрисдикції
“Право
на
повагу до приватного і
сімейного
життя:
застосування ст. 8 ЄКПЛ”
09:30
м. Харків
Періодичне навчання суддів
(зала № 3
місцевих загальних судів з
Апеляційного
метою підвищення рівня
суду Харківської їхньої
кваліфікації
на
області)
семінарі на тему: “Суд і
медіація: можливості та
перспективи”
10:00
м. Одеса
Участь
у
презентації
(конференц-хол
результатів запровадження
“Сади перемоги”, електронного судочинства в
вул. Академічна, 28, судах України в рамках
5 поверх)
грантового
проекту
“Запровадження
інформаційних технологій в
судочинстві та заповнення
інформаційних прогалин у
співпраці судової системи та
судочинства”
10:00

25.

18.05.2018
п’ятниця

26.

19.05.2018
субота

м. Київ
(приміщення готелю
“Президент”,
вул. Госпітальна, 12)

Фулей Т. І.
Кучів О. М.

Харківське РВ

Левенець В. П.

