ЗАТВЕРДЖЕНО
В. о. ректора Національної школи
суддів України
Н. Г. Шукліною
“8” лютого 2019
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
11 – 15.02.2019
№

Дата,
день

Час

Місце

Назва заходу

11.02.2019
понеділок –
12.02.2019
вівторок

09:00

Готель “Reikarts
Дніпро”
м. Дніпро
вул. Троїцька,
12-A

2.

11.02.2019
понеділок

13:00

3.

11.02.2019
понеділок –
13.02.2019
середа

10:00

Харківський
окружний
адміністративний
суд
м. Харків
м. Київ
м. Дніпро
м. Львів
м. Одеса
м. Харків
м. Чернівці

Тренінг
для
суддів
адміністративних
судів
“Вибори
Президента
України
2019:
окремі
аспекти
судового
врегулювання
спорів,
пов’язаних з виборами”
Церемонія
урочистого
відкриття
нового
приміщення Харківського
окружного
адміністративного суду
Спеціальна
підготовка
кандидатів на посаду судді
(IV блок Програми)

з/п
1.

4.

5.

10:00

11.02.2019
понеділок–
15.02.2019

09:00

Готель “Vele
Rosse”
м. Одеса
вул. Гаршина, 3

м. Львів
(приміщення
Західного
апеляційного

Виконавці
Дніпропетровське РВ

Мазурок В. А.

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

Дніпропетровське
Львівське
Одеське
Харківське та
Чернівецьке РВ
Зустріч у рамках проекту Шаповалова О. А.
“Підтримка
юридичних
вищих навчальних закладів
шляхом
розроблення
навчально–методичного
забезпечення
викладання
дисциплін з медіації задля
поліпшення
якості
юридичної
освіти
та
сприяння
ширшому
застосуванню
альтернативних механізмів
вирішення спорів”
Підготовка суддів місцевих Львівське РВ
господарських судів

п’ятниця

10:00

господарського суду)
Тренінг на тему: “Комунікативна
діяльність суддів”

11.02.2019
понеділок

6.

7.

8.

14.02.2019
четвер

10:00

11.02.2019
понеділок–
14.02.2019
четвер
11.02.2019
понеділок –
13.02.2019
середа
11.02.2019
понеділок –
15.02.2019
п’ятниця

10:00

Тренінг на тему: “Вирішення
спорів, що виникають із договорів
страхування”

Канада
м. Калгарі

до Юровська Г. В.

м. Ванкувер
10:00

09:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 404

м. Дніпро
(приміщення
Дніпропетровського
державного
університету
внутрішніх справ)

09:00

11.02.2019
понеділок –
15.02.2019
п’ятниця

09:30

10.

12.02.2019
вівторок

09:30

Готель
“Президент”
м. Київ
вул. Госпітальна,
12

11.

13.02.2019
середа –
15.02.2019
п’ятниця

10:00

Готель “Reikarts
Харків”
м. Харків
вул. Садова, 4

12.

14.02.2019
четвер

10:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 308
Національна школа
суддів України
кабінет № 404

13.

візит

(провінція Альберта)

14.02.2019
четвер

9.

Ознайомчий
Канади

м. Харків
(приміщення
Харківського
апеляційного суду
зала № 2)

10:00

Підготовка
секретарів Відділ підготовки
судового
засідання працівників апаратів судів
окружних та апеляційних
адміністративних судів
Підготовка
помічників Дніпропетровське РВ
суддів
і
консультантів
окружних та апеляційних
адміністративних судів
Тренінг на тему: “Написання
судових
рішень
в
адміністративному судочинстві”

Підготовка керівників і Харківське РВ
заступників
керівників
апаратів місцевих
та
апеляційних судів
Науково-практична
конференція
“Відповідальність
за
домашнє
насильство
і
насильство
за
ознакою
статі:
новели
Кримінального
кодексу
України”
Тренінг
для
суддів
адміністративних
судів
“Вибори
Президента
України
2019:
окремі
аспекти
судового
врегулювання
спорів,
пов’язаних з виборами”
Зустріч з представниками
Антикорупційної ініціативи
ЄС
Засідання
групи
розробників тренінгу для
спеціальної
підготовки
“Європейська
система
захисту
прав
людини.
Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод і
практики
Європейського

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Дяченко Ю. В.

Цуркан М. І.
Харківське РВ

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Терлецький О. О.
Фулей Т. І.
Буряк Н. В.

14.

12:30

Готель “Хілтон
Київ”
м. Київ
бульвар Тараса
Шевченка, 30

15.

16:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 308

16.

14.02.2019
четвер –
15.02.2019
п’ятниця

17.

18.

19.

09:30

09:00

15.02.2019
п’ятниця

м. Харків
(приміщення готелю
Reikartz)

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

Пустовойтова Т. Л.
Фулей Т. І.
Бицюра Л. В.
Коротких О. А.

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Фулей Т. І.
Коротких О. А.
Харківське РВ

Відділ спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді

Дніпропетровське
Львівське
Одеське
Харківське та
Чернівецьке РВ

Семінар для суддів судів Відділ підготовки суддів
Чернігівської
області:
“Примусове повернення та
видворення
шукачів
захисту:
особливості
національного
і
міжнародного
законодавства,
практичні
аспекти”
10:00
м. Вижниця
Періодичне навчання суддів Чернівецьке РВ
(приміщення
місцевих загальних судів з
готельного комплексу метою підвищення рівня
“Кремениця”)
кваліфікації
на
загальноукраїнському
семінарі:
“Зміни
до
Кримінального
та
Кримінального
процесуального
кодексів
України з метою реалізації
положень Конвенції Ради
Європи про запобігання
домашньому насильству”
10:30

м. Чернігів

суду
з
прав
людини
адміністративними судами
України”
Круглий
стіл
“Прогрес
України у виконанні групи
рішень Європейського суду
з прав людини “Олександр
Волков проти України”:
забезпечення незалежності
та підзвітності суддів”
Координаційна зустріч з
донорськими
проектами
щодо програми підготовки
суддів
Вищого
антикорупційного суду
Періодичне навчання суддів
окружних та апеляційних
адміністративних судів на
тренінгу:
“Вибори
Президента України 2019:
окремі аспекти судового
врегулювання
спорів,
пов’язаних із виборами”
Стажування кандидатів на
посаду судді в місцевих
судах

(приміщення готелю
“Ріверсайд”)

20.

Національна школа
суддів України

21.

Національна школа
суддів України

22.

Національна школа
суддів України

23.

Національна школа
суддів України

24.

10:00

м. Київ
(приміщення
Верховного Суду)

Курс
дистанційного
навчання суддів загальних
судів
“Застосування
Конвенції про захист прав
людини та основоположних
свобод
та
практики
Європейського суду з прав
людини
в
цивільному
судочинстві”
Курс
дистанційного
навчання
суддів
адміністративних
судів
“Застосування
Конвенції
про захист прав людини та
основоположних свобод та
практики
Європейського
суду з прав людини”
Курс
дистанційного
навчання суддів загальних
судів
“Застосування
Конвенції про захист прав
людини та основоположних
свобод
та
практики
Європейського суду з прав
людини.
Досудове
розслідування”
Курс
дистанційного
навчання суддів загальних
судів
“Застосування
Конвенції про захист прав
людини та основоположних
свобод
та
практики
Європейського суду з прав
людини. Судовий розгляд”
Підготовка
помічників
суддів Верховного Суду на
семінарі:
“Проблемні
питання
врахування
практики
Європейського
суду
при
здійсненні
судочинства. Відновлення
провадження у зв’язку з
прийняттям
рішення
Європейського суду з прав
людини”

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

