ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректором Національної школи
суддів України
М. В. Оніщук
“30” листопада 2018 р.
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
03-07.12.2018
№
з/п
1.

Дата,
день
03.12.2018
понеділок

2.

3.

4.

03.12.2018
понеділок –
07.12.2018
п’ятниця

03.12.2018
понеділок –
07.12.2018
п’ятниця
04.12.2018
вівторок –
05.12.2018
середа

06.12.2018
четвер

Час
09:30

Місце

Назва заходу

Виконавці

м. Львів

Періодичне навчання суддів
місцевих
загальних
та
апеляційних
судів,
прокурорів
Львівської
області
з
метою
підвищення
рівня
кваліфікації на семінарі на
тему: “Нове законодавство
України щодо протидії
домашньому насильству”
Засідання
ректорату
Національної школи суддів
України

Львівське РВ
відділ підготовки суддів

(приміщення РВ)

11:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 306

10:00

м. Київ
м. Дніпро
м. Львів
м. Одеса
м. Харків
м. Чернівці

10:00

м. Київ
(приміщення
Київського
апеляційного суду)

10:00

10:00

Оніщук М. В.
Шукліна Н. Г.
Костенко А. В.
Мазурок В. А.
Сухоруков О. А.
Шаповалова О. А.

Спеціальна
підготовка Відділи спеціальної
підготовки кандидатів на
кандидатів на посаду судді
посаду судді
та підготовки викладачів
(тренерів)

Дніпропетровське
Львівське
Одеське
Харківське та
Чернівецьке РВ
Підготовка суддів місцевих Костенко А. В.
відділ підготовки суддів
загальних судів
Тренінг на тему: “Діяльність Шаповалова О. А.
слідчого судді як гарантія Булейко О. Л.
захисту прав людини на
досудовому розслідуванні”
Апробація тренінгу на тему:
Кузьменко В. П.
“Практичні
аспекти
розмежування
різновидів Земляной В. В.

множинності
злочинів
повторність, сукупність
рецидив злочинів”

5.

6.

7.

8.

03.12.2018
понеділок –
07.12.2018
п’ятниця

09:00

04.12.2018
вівторок

09:00

05.12.2018
середа

09:00

м. Дніпро
(приміщення
Дніпровського
апеляційного суду)

06.12.2018
четвер

09:00

03.12.2018
понеділок –
05.12.2018
середа
03.12.2018
понеділок –
07.12.2018
п’ятниця
03.12.2018
понеділок –
07.12.2018
п’ятниця

10:00

м. Київ

м. Львів
(приміщення
господарського суду
Львівської області)

09:30

м. Харків
(приміщення
Харківського
апеляційного суду
зала № 3)

9.

03.12.2018
понеділок –
07.12.2018
п’ятниця

Національна школа
суддів України

10.

03.12.2018
понеділок –
07.12.2018
п’ятниця

Національна школа
суддів України

11.

04.12.2018
вівторок

09:30

Підготовка суддів місцевих Дніпропетровське РВ
загальних судів
Тренінг
на
тему:
“Призначення покарання у
кримінальних справах”
Тренінг
на
тему:
“Застосування Конвенції про
захист
прав
людини
і
основоположних свобод та
практики Європейського cуду
з прав людини місцевими
загальними судами України”
Тренінг на тему: “Особливості
розгляду справ про захист
права власності”

(приміщення
Апеляційного суду
Київської області)

09:00

– Бахарєва Г. М.
та

м. Харків
(приміщення

Підготовка
судових Відділ підготовки
розпорядників місцевих та працівників апаратів судів
апеляційних судів
Підготовка
секретарів
судового засідання місцевих
та
апеляційних
господарських судів
Підготовка
старших
секретарів
місцевих
загальних судів, головних та
провідних
спеціалістів
місцевих і апеляційних
судів
Курс
дистанційного
навчання прес–секретарів і
працівників, відповідальних
за зв’язки із засобами
масової інформації судів
“Комунікації в судовій
діяльності”
Курс
дистанційного
навчання помічників суддів
місцевих
загальних
та
апеляційних
судів
“Застосування
Конвенції
про захист прав людини та
основоположних свобод та
практики
Європейського
суду з прав людини в
цивільному судочинстві”
Тренінг
для
тренерів:
“Наставництво (коучинг) та

Львівське РВ

Харківське РВ

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Харківське РВ
Юровська Г. В.

Харківського
апеляційного суду
зала № 3)

12.

14.

04.12.2018
вівторок –
06.12.2018
четвер

15.

05.12.2018
середа –
06.12.2018
четвер

16.

17.

18.

Офіс
Координатора
проектів ОБСЄ в
Україні
м. Київ
вул. Стрілецька, 16
10:00
м. Київ
Підготовка
працівників
(приміщення
апарату Верховного Суду на
Касаційного
семінарі
на
тему:
цивільного суду у
“Взаємодія
та
взаємоповага
складі Верховного
як основа вдалої адаптації
Суду)
до змін”
10:00
Готель “Hotel
Апробація курсу для суддів
Viva”
“Роль
судів/суддів
у
м. Харків
забезпеченні
дотримання
пр-т Гагаріна
прав
людини
шляхом
10/2
застосування
положень
міжнародного
гуманітарного права”
м. Харків
Періодичне навчання суддів
09:30
(приміщення готелю місцевих
загальних
та
“Viva”)
апеляційних судів з метою
підвищення
рівня
кваліфікації на семінарі на
тему: “Роль судів/суддів у
забезпеченні
дотримання
прав
людини
шляхом
застосування
положень
міжнародного
гуманітарного права”
10:00
Федеральне
Конференція “Електронна
міністерство з
юстиція 2018. Електронні
питань
суди в Європі”
конституції,
реформ,
дерегуляції та
юстиції Австрії
м. Відень
09:00
м. Київ
Обговорення
результатів
м. Дніпро
виконання
слухачами
м. Львів
ІІ
блоку
Програми
м. Одеса
спеціальної підготовки
м. Харків
м. Чернівці
14:00

13.

06.12.2018
четвер

його
необхідність
для
формування
професійних
навичок майбутнього судді”
Координаційна
зустріч
партнерів
проекту
“Гарантування дотримання
прав людини при здійсненні
правосуддя”

10:00

Київський
апеляційний суд

Вільгушинський М. Й.
Голембієвська Н. Е.
Закревська Т. О.
Пустовойтова Т. Л.

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Фулей Т. І.
Кучів О. М.
Бицюра Л. В.

Харківське РВ
відділ підготовки суддів

Оніщук М. В.

Мазурок В. А.
відділи спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді, підготовки
викладачів (тренерів) та
інформаційних
технологій
РВ (у режимі відеоконференції)

Апробація тренінгу на тему: Кузьменко В. П.
“Практичні
аспекти Земляной В. В.

вул. Солом’янська,
2а

19.

10:00

м. Одеса
(приміщення РВ)

20.

06.12.2018
четвер –
07.12.2018
п’ятниця

21.

10:00

10:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 404

м. Вижниця
(приміщення готелю
“Кремениця”)

22.

23.

07.12.2018
п’ятниця

09:30

м. Львів
(приміщення
Франківського
районного суду
міста Львова)

10:00

м. Одеса
(приміщення РВ)

24.

10:00

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

розмежування
різновидів
множинності злочинів –
повторність, сукупність та
рецидив злочинів”
Тренінг
для
суддівнаставників (коучів) на
тему:
“Наставництво
(коучинг)
у
системі
формування
професійних
навичок майбутнього судді”
Тренінг для тренерів на
тему: “Судова практика при
проведенні
негласних
слідчих (розшукових) дій у
кримінальних
провадженнях
щодо
корупційних злочинів”
Підготовка
працівників
апаратів місцевих судів на
семінарі
на
тему:
“Організація роботи служби
управління персоналом у
судах під час реорганізації
судів”
Періодичне навчання суддів
місцевих
загальних
та
апеляційних
судів,
прокурорів
Волинської,
Закарпатської,
ІваноФранківської,
Львівської,
Рівненської
та
Тернопільської областей з
метою підвищення рівня
кваліфікації на семінарі:
“Нове
законодавство
України щодо протидії
домашньому насильству”
Періодичне навчання суддів
місцевих загальних судів з
метою підвищення рівня
кваліфікації на семінарі:
“Особливості призначення
та
виконання
судових
експертиз відповідно до
змін у законодавстві”
Підготовка
працівників
апарату Верховного Суду на
семінарі
на
тему:
“Взаємодія та взаємоповага
як основа вдалої адаптації
до змін”

Бахарєва Г. М.

Шаповалова О. А.
Вільгушинський М. Й.
Маслюк А. М.
Сніцаренко Д. В.
Шаповалова О. А.
Коротких О. А.
Здебський О. С.
Булейко О. Л.

Чернівецьке РВ

Львівське РВ
відділ підготовки суддів

Одеське РВ

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

