ЗАТВЕРДЖЕНО
В. о. ректора Національної школи
суддів України
В. А. Мазурком
“7” березня 2019
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
11 – 15.03.2019
№
з/п
1.

Дата,
день
11.03.2019
понеділок

4.

5.

09:00

Місце

Назва заходу

м. Львів

Тренінг
для
суддівнаставників
(коучів):
“Наставництво (коучинг) в
системі
формування
професійних
навичок
майбутнього судді”
Підготовка до семінару
TAIEX
на
тему:
“Методологія
та
оцінювання
–
кращі
практики
інтерактивного
навчання суддів”
Стажування кандидатів на
посаду судді в місцевих
судах

(приміщення РВ)

11:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 404

11.03.2019
понеділок –
15.03.2019
п’ятниця

09:00

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

11.03.2019
понеділок–
15.03.2019
п’ятниця

10:00

13.03.2019
середа

10:00

14.03.2019
четвер

10:00

11.03.2019
понеділок –
15.03.2019
п’ятниця

09:30

2.

3.

Час

м. Київ
(приміщення
Київського
апеляційного суду)

Виконавці
Юровська Г. В.
Закревська Т. О.
Сніцаренко Д. В.
Львівське РВ
Шаповалова О. А.
Відділ підготовки
викладачів (тренерів)

Відділ спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді

Дніпропетровське
Львівське
Одеське
Харківське та
Чернівецьке РВ
Підготовка суддів судових Костенко А. В.
палат
у
кримінальних відділ підготовки суддів
справах апеляційних судів
Шаповалова О. А.
Тренінг на тему: “Негласні слідчі Відділ підготовки
розшукові дії”
викладачів (тренерів)

Апробація тренінгу: “Актуальні
питання
написання
судових
рішень
у
світлі
новел
процесуального законодавства у
кримінальному судочинстві”

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

Кузьменко В. П.
Бахарєва Г. М.

Підготовка суддів місцевих Харківське РВ
загальних судів

12.03.2019
вівторок

09:30

м. Харків
(приміщення РВ)

Тренінг на тему: “Застосування
електронних доказів під час
розгляду справ, пов’язаних з
корупцією” (група 1)
Тренінг на тему: “Особливості
розгляду спорів про визначення
правочинів недійсними” (група 2)

13.03.2019
середа

09:30

м. Харків
(приміщення РВ)

Тренінг на тему: “Діяльність
слідчого судді як гаранта захисту
прав людини на досудовому
розслідуванні” (група 1)
Тренінг на тему: “Деякі питання,
що виникають при розгляді справ
із кредитних правовідносин”
(група 2)

6.

11.03.2019
понеділок –
14.03.2019
четвер

Національна школа
суддів України

7.

11.03.2019
понеділок –
14.03.2019
четвер

Національна школа
суддів України

8.

11.03.2019
понеділок –
14.03.2019
четвер

Національна школа
суддів України

9.

11.03.2019
понеділок –
14.03.2019
четвер

Національна школа
суддів України

10.

11.03.2019
понеділок –
15.03.2019
п’ятниця

Національна школа
суддів України

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
“Застосування
Конвенції
про захист прав людини та
основоположних свобод та
практики
Європейського
суду з прав людини.
Досудове розслідування”
Курс
дистанційного
навчання
суддів
“Застосування
Конвенції
про захист прав людини та
основоположних свобод та
практики
Європейського
суду з прав людини.
Судовий розгляд”
Курс
дистанційного
навчання суддів місцевих
загальних та апеляційних
судів “Суддівська етика.
Доброчесність судді”

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

11.03.2019
понеділок –
15.03.2019
п’ятниця
11.03.2019
понеділок –
15.03.2019
п’ятниця

Національна школа
суддів України

09:00

м. Дніпро
(приміщення
Дніпропетровського
державного
університету
внутрішніх справ)

11.03.2019
понеділок –
15.03.2019
п’ятниця
11.03.2019
понеділок –
15.03.2019
п’ятниця

09:30

12.03.2019
вівторок

09:00

м. Львів
(приміщення РВ)

Національна школа
суддів України

м. Кривий Ріг
(приміщення
Дніпровського
апеляційного суду)

09:30

м. Львів
(приміщення РВ)

17.

10:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 308

18.

10:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 404

19.

11:00

20.

14:00

Личаківський
районний суд
м. Львова
Правовий клуб
PRAVOKATOR
м. Київ, вул.

Курс
дистанційного
навчання
суддів
“Управління
часом
у
суддівській діяльності”
Підготовка
секретарів
судових засідань окружних
та
апеляційних
адміністративних
судів,
місцевих та апеляційних
господарських судів
Підготовка
помічників
суддів місцевих загальних
та апеляційних судів

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Курс
дистанційного
навчання для помічників
суддів та консультантів
загальних
судів
“Застосування
Конвенції
про захист прав людини та
основоположних свобод та
практики
Європейського
суду з прав людини.
Судовий розгляд”
Семінар–практикум
для
суддів місцевих загальних
та
апеляційних
судів
Дніпропетровської області:
“Вибори
Президента
України
2019:
окремі
аспекти
судового
врегулювання
спорів,
пов’язаних з виборами”
Періодичне навчання суддів
місцевих та апеляційних
судів з метою підвищення
рівня
кваліфікації
на
семінарі:
“Культура
мовлення у професійній
діяльності”
Засідання
групи
розробників
курсу
для
суддів
“Особливості
розгляду справ, пов’язаних
з насильством щодо жінок”
Зустріч з експертом проекту
ЄС “Право - Justice”

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Дніпропетровське РВ

Львівське РВ

Дніпропетровське РВ

Відділ підготовки суддів

Львівське РВ

Пустовойтова Т. Л.
Дяченко Ю. В.

Пустовойтова Т. Л.
Дяченко Ю. В.

Інспектування проходження Манюк Г. В.
стажування кандидатів на
посаду судді
Круглий стіл “Відкриті, Кузьміна О. М.
доступні, зрозумілі суди: як
цього досягти?”

Дмитрівська, 80
(3-й поверх)

21.

15:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 404

22.

15:00

23.

09:50

Галицький
районний суд
м. Львова
м. Одеса
(приміщення РВ)

24.

12.03.2019
вівторок–
13.03.2019
середа

09:00

Черкаський
районний суд
Черкаської області
Монастирищенський
районний суд
Черкаської області

Зустріч з міжнародним Пустовойтова Т. Л.
експертом “USAID” “Нове Юровська Г. В.
правосуддя”
Закревська Т. О.
Терлецький О. О.
Інспектування проходження Польна О. О.
стажування кандидатів на
посаду судді
Підготовка
помічників Одеське РВ
суддів
окружних
адміністративних судів на
семінарі: “Загальноправові
засади бухгалтерського та
податкового
обліку.
Практика застосування під
час здійснення правосуддя”
Інспектування проходження Потильчак О. І.
стажування кандидатів на
посаду судді

(в режимі конференцзв’язку)

25.

26.

12.03.2019
вівторок –
15.03.2019
п’ятниця
13.03.2019
середа

Національна школа
суддів України

09:00

27.

09:00

28.

10:00

29.

10:00

30.

15:00

Обухівський
районний суд
Київської області
Оболонський
районний суд
м. Києва
INVERIA flow
space
м. Київ вул.
Володимирська,
49А
Національна школа
суддів України
кабінет № 308

м. Чернівці
(приміщення РВ)

Курс
дистанційного
навчання
суддів
“Управління
залою
судового засідання”
Інспектування проходження
стажування кандидатів на
посаду судді
Інспектування проходження
стажування кандидатів на
посаду судді
Круглий стіл із заходів
щодо захисту вразливих
учасників провадження в
українських судах

Відділи підготовки суддів
і викладачів (тренерів)

Засідання
групи
розробників
тренінгу
“Актуальні питання судових
процедур та написання
судових рішень у світлі
новел
процесуального
законодавства
у
кримінальному
судочинстві”
Зустріч із викладачами
щодо
підготовки
до
семінару
працівників
апаратів
місцевих
та
апеляційних
судів:
“Фіксування
судового

Кузьменко В. П.
Ковтюк Є. І.
Бахарєва Г. М.

Мазурок В. А.
Струк С. М.
Сніцаренко Д. В.
Мазурок В. А.

Чернівецьке РВ

31.

14.03.2019
четвер

32.

14:00

м. Київ
(приміщення
Оболонського
районного суду
м. Києва)

09:00

м. Дніпро
(приміщення
Дніпровського
апеляційного суду)

33.

09:50

м. Одеса
(приміщення РВ)

34.

10:00

м. Вінниця
(приміщення
господарського суду
Вінницької області)

35.

14.03.2019
четвер –
15.03.2019
п’ятниця

10:00

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

м. Київ, вул.
Госпітальна, 12

процесу
технічними
засобами”
Семінар для суддів та
працівників
апарату
Оболонського
районного
суду
міста
Києва
“Актуальні
питання
запобігання та протидії
корупції
в
Україні.
Фінансовий
контроль.
Особливості
роботи
системи
електронного
декларування”
Семінар–практикум
для
суддів місцевих загальних
та
апеляційних
судів
Дніпропетровської області:
“Вибори
Президента
України
2019:
окремі
аспекти
судового
врегулювання
спорів,
пов’язаних з виборами”
Періодичне навчання суддів
місцевих адміністративних
та господарських судів на
семінарі: “Загальноправові
засади бухгалтерського та
податкового
обліку.
Практика застосування під
час здійснення правосуддя”
Підготовка
працівників
апаратів місцевих судів
Вінницької
області
на
семінарі:
“Організація
роботи служби управління
персоналом у судах під час
реорганізації судів”
Семінар
на
тему:
“Методологія
та
оцінювання
–
кращі
практики
інтерактивного
навчання суддів”

Відділи підготовки суддів
та працівників апаратів
судів

Дніпропетровське РВ

Одеське РВ

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Оніщук М. В.
Шаповалова О. А.
Савченко Г. В.
Польна О. О.
Коржик В. К.
Мартиненко О. В.
Пустовойтова Т. Л.
Юровська Г. В.
Дяченко Ю. В.
Маслюк А. М.
Голембієвська Н. Е.
Іванова С. І.
Ніколенко І. Б.
Гикавий В. Ю.
Терлецький О. О.
Коротких О. А.
Закревська Т. О.

36.

37.

15.03.2019
п’ятниця

10:00

м. Вінниця
(приміщення
Вінницького
апеляційного суду)

09:00

м. Запоріжжя
(приміщення
Запорізького
апеляційного суду)

38.

09:00

39.

09:00

40.

11:00

41.

15:00

Міжнародний
конгрес-центр
“Український дім”
м. Київ
вул. Хрещатик, 2
Деснянський
районний суд
міста Чернігова
Вища рада
правосуддя
м. Київ,
вул. Студентська,
12-А
м. Чернівці
(приміщення РВ)

Булейко О. Л.
Потильчак О. І.
Блінова Ю. І.
Вільгушинський М. Й.
Періодичне навчання суддів Кабиш О. О.
та працівників апарату відділи підготовки суддів
Вінницького апеляційного та працівників апаратів
суду з метою підвищення судів
рівня
кваліфікації
на
семінарі:
“Українське
ділове мовлення”
Семінар–практикум
для Дніпропетровське РВ
суддів місцевих загальних
та апеляційних судів на
тему: “Вибори Президента
України
2019:
окремі
аспекти
судового
врегулювання
спорів,
пов’язаних з виборами”
ІІ Судовий Форум Асоціації Оніщук М. В.
адвокатів України
Мазурок В. А.

Інспектування проходження
стажування кандидатів на
посаду судді
Засідання робочої групи
Комунікаційного комітету
системи правосуддя

Сніцаренко Д. В.
Шамрай О. В.
Кравчук О. В.
Кузьміна О. М.

Зустріч із викладачами з Чернівецьке РВ
метою
планування
викладацької діяльності

