ЗАТВЕРДЖЕНО
В. о. ректора Національної школи
суддів України
Н. Г. Шукліною
“13” листопада 2020
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
16 – 20.11.2020
№

Дата,
день

Час

Місце

Назва заходу

10:00

В онлайн режимі
(програма
“ZOOM”)

2.

11:00

В онлайн режимі

3.

14:00

У дистанційному
режимі

4.

16:00

В онлайн режимі
(програма
“ZOOM”)

5.

16.11.2020 09:50
понеділок –
20.11.2020
п’ятниця

Засідання робочої групи з
підготовки
тренінгу:
“Судовий
розгляд
кримінальних
проваджень
щодо легалізації (відмивання)
доходів,
одержаних
злочинним шляхом”
Зовнішнє оцінювання Фази I
проекту “Дотримання прав
людини
в
системі
кримінальної
юстиції
України”
Засідання Ради суддів з
приводу
удосконалення
редакції Кодексу суддівської
етики
Засідання групи розробників
тренінгу: “Практичні аспекти
розгляду
судами
кримінальних
проваджень
щодо
незаконного
обігу
наркотичних
засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів”
Підготовка суддів місцевих
загальних судів

з/п
1.

16.11.2020
понеділок

м. Київ
(в онлайн режимі з
приміщення
Національної школи
суддів України)

Виконавці
Іщенко О. П.
Самофал М. М.

Пустовойтова Т. Л.
Закревська Т. О.

Шаповалова О. А.

Кузьменко В. П.
Бахарєва Г. М.
Цімох Л. О.

Костенко А. В.
Балаклицький І. І.
Відділ підготовки суддів

17.11.2020
вівторок

10:00

Дистанційний
курс
апробації
тренінгу за посиланням на сайті
НШСУ: “Особливості спрощеного
провадження щодо кримінальних
проступків”

18.11.2020
середа –

10:00

Дистанційний курс тренінгу за
посиланням на сайті НШСУ:

Шаповалова О. А.
Коротких О. А.
Короткова О. С.
Гуцал Л. В.
Найденко Ю. Д.
Остудімов Б. А.
Шукліна Н. Г.
Іщенко О. П.

“Судовий розгляд кримінальних
проваджень
щодо
легалізації
(відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом”

19.11.2020
четвер

6.

16.11.2020 09:00
понеділок –
20.11.2020
п’ятниця
09:00
16.11.2020

В онлайн режимі
(програма
“ZOOM”)

16.11.2020 09:30
понеділок –
20.11.2020
п’ятниця
18.11.2020
середа

8.

20.11.2020
п’ятниця

9.

10.

11.

12.

13.

В онлайн режимі
(програма
“ZOOM”)

10:00

16.11.2020 09:50
понеділок –
20.11.2020
п’ятниця
10:00

16.11.2020
понеділок –
20.11.2020
п’ятниця
16.11.2020
понеділок –
20.11.2020
п’ятниця
16.11.2020 10:00
понеділок –
18.11.2020
середа

16.11.2020 09:00
понеділок –
18.11.2020
середа
16.11.2020 09:50

Підготовка суддів місцевих Дніпровське РВ
загальних судів
Дистанційний курс тренінгу за
посиланням на сайті НШСУ:
“Практичні аспекти розмежування
різновидів
множинності
кримінальних правопорушень –
повторність, сукупність та рецидив
кримінальних правопорушень”

понеділок

7.

Самофал М. М.
Кравчук О. В.
Федорченко Н. Л.

м. Чернівці
в онлайн режимі
(програма
“ZOOM”)

Підготовка суддів місцевих Харківське РВ
загальних судів
Тренінг: “Порушення правил
безпеки дорожнього руху або
експлуатації
транспорту
особами,
які
керують
транспортними
засобами
(ст. 286 КК). Особливості
кваліфікації та сукупність
злочинів”
Підготовка суддів місцевих
загальних судів

Тренінг:
“Особливості
розгляду справ, пов’язаних із
домашнім насильством”
Національна школа Дистанційний курс для суддів
суддів України
загальної
юрисдикції:
“Управління залою судового
засідання”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
слідчих
суддів
загальної
юрисдикції: “Вступ до статті
5 Право на свободу та
особисту недоторканість”
Національна школа Підвищення рівня кваліфікації
суддів України
за програмою: “Підготовка
спеціалістів
з
питань
персоналу
місцевих,
апеляційних судів та Вищого
антикорупційного суду”
В онлайн режимі Підготовка
спеціалістів
(програма
судової статистики місцевих
“ZOOM”)
та апеляційних судів
м. Одеса

Підготовка

Харківське РВ
Шаповалова О. А.
Коротких О. А.
Короткова О. С.
Гуцал Л. В.
Найденко Ю. Д.
Здебський О. С.
Чернівецьке РВ

Відділ підготовки суддів
відділ підготовки
викладачів (тренерів)
Відділ підготовки суддів
відділ підготовки
викладачів (тренерів)

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Кабиш О. О.
Фарафонова А. О.

Львівське РВ

секретарів Одеське РВ

14.

понеділок –
20.11.2020
п’ятниця
16.11.2020
понеділок

15.

16.11.2020
понеділок –
20.11.2020
п’ятниця

16.

17.11.2020
вівторок

в онлайн режимі
(програма
“ZOOM”)
Національна школа
суддів України

11:00

17.

15:00

18.

16:00

19.

17.11.2020
вівторок –
19.11.2020
четвер

20.

17.11.2020
вівторок –
19.11.2020
четвер

21.

17.11.2020
вівторок –
19.11.2020
четвер

судового засідання місцевих
та апеляційних судів

Дистанційний
курс
для
помічників
суддів
та
секретарів судових засідань:
“Тайм-менеджмент
у
діяльності помічника судді та
секретаря судового засідання”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
помічників
суддів
та
секретарів судових засідань:
“Комунікації
в
судовій
діяльності”
В онлайн режимі Міжнародна робоча зустріч
тренерів
з
питань
кіберзлочинності
та
електронних доказів (проєкт
РЄ CyberEast)
В онлайн режимі Зустріч з представниками
проекту
Ради
Європи
“Внутрішнє переміщення в
Україні: розробка тривалих
рішень”
м. Київ
Вебінар
для
суддів
та
(в онлайн режимі з
працівників судової системи
приміщення
України:
“Навички
для
Національної школи
ефективного розгляду справ,
суддів України)
пов’язаних
із
домашнім
насильством”

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Національна школа
суддів України

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Дистанційний
курс
для
працівників апаратів судів:
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини в цивільному
судочинстві”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
працівників апаратів судів:
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
працівників апаратів судів:
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Іщенко О. П.
Самофал М. М.

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.

Шукліна Н. Г.
Костенко А. В.
Закревська Т. О.
Ковтюк Є. І.
Швець А. Ю.
Відділ підготовки суддів
відділ міжнародного
співробітництва

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

22.

17.11.2020
вівторок –
19.11.2020
четвер

23.

18.11.2020
середа

10:00

24.

10:00

25.

10:00

26.

14:00

27.

15:00

28.

09:00

29.

30.

19.11.2020
четвер

10:00

15:00

практики Європейського суду
з прав людини. Досудове
розслідування”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
працівників апаратів судів:
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Судовий
розгляд”
Національна школа Засідання групи розробників
суддів України
навчального
курсу
для
кабінет 404
співробітників
Служби
судової охорони: “Побудова
ефективної команди”
У дистанційному Засідання групи розробників
режимі
семінару – практикуму для
суддів: “Судова дискреція в
адміністративному
судочинстві”
В онлайн режимі Засідання робочої групи з
(програма
розробки навчального курсу
“ZOOM”)
(тренінгу): “Основи судової
комунікації”
для
прессекретарів судів
У дистанційному Засідання експертної групи
режимі
для
формування
Стандартизованих
програм
підготовки
суддів
господарських судів
В онлайн режимі Практичний вебінар: аналіз
(програма
домашнього
завдання
по
“ZOOM”)
написанню комунікаційного
плану в рамках навчального
курсу: “Модельні рішення для
комунікації
українських
судів”
В онлайн режимі Семінар
для
працівників
(програма
апаратів
місцевих
та
“ZOOM”)
апеляційних
судів:
“Психологія
діяльності
працівників апарату суду.
Шляхи
уникнення
(подолання)
конфліктних
ситуацій у колективі апарату
суду”
У дистанційному Засідання групи розробників
режимі
дистанційного курсу: “Докази
і
доказування
у
господарському судочинстві”
У дистанційному Спільно з Проектом Право-

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Мазурок В. А.
Маслюк А. М.
Сніцаренко Д. В.
Нечипорук С. В.
Закревська Т. О.
Терлецький О. О.
Яворська О. О.
Остудімов Б. А.
Кузьміна О. М.
Кравчук О. В.

Шаповалова О. А.
Потильчак О. І.
Блінова Ю. І.
Кравчук О. В.
Серга О. М.
Федорченко Н. Л.

Дніпровське РВ

Потильчак О. І.
Блінова Ю. І.
Закревська Т. О.
Терлецький О. О.

режимі

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

16:00

19.11.2020
четвер –
20.11.2020
п’ятниця

10:00

20.11.2020
п’ятниця

10:00

В онлайн режимі
(програма
“ZOOM”)

м. Київ
(в онлайн режимі з
приміщення
Національної школи
суддів України)

15:00

В онлайн режимі

Національна школа
суддів України
(в онлайн режимі)

Justice засідання групи з
розроблення тренінгу для
суддів: “Написання судових
рішень в адміністративному
судочинстві”
Робоча зустріч розробників
навчального курсу (тренінг)
для суддів першоїі інстанції
“Особливості
розгляду
кримінальних
проваджень,
пов’язаних
із
домашнім
насильством”

Яворська О. О.

Пустовойтова Т. Л.
Ковтюк Є. І.
Швець А. Ю.
Фулей Т. І.
Семенюк В. М.
Маслюк А. М.
Закревська Т. О.
Прядка О. М.
Вебінар
для
суддів Костенко А. В.
Верховного суду, апеляційних Шаповалова О. А.
та місцевих судів: “Базовий Пустовойтова Т. Л.
Відділ підготовки суддів
курс медіації”
відділ підготовки
викладачів (тренерів)

Підготовка суддів Верховного
Суду – конференція: “Єдність
судової
практики
через
правові позиції великої палати
Верховного Суду”

Оніщук М. В.
Шукліна Н. Г.
Фулей Т. І.
Пустовойтова Т. Л.
Відділ інформаційних
технологій

Засідання групи розробників Мазурок В. А.
навчального посібника для Шаповалова О. А.
суддів-наставників (коучів)
Коротких О. А.
Маслюк А. М.
Пустовойтова Т. Л.
Сніцаренко Д. В.
Нечипорук С. В.
Закревська Т. О.
Остудімов Б. А.
Національна школа Дистанційний курс для суддів Відділ підготовки суддів
суддів України
загальної
юрисдикції: відділ підготовки
“Застосування Конвенції про викладачів (тренерів)
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини в цивільному
судочинстві”
Національна школа Дистанційний курс для суддів Відділ підготовки суддів
суддів України
адміністративних
судів: відділ підготовки
“Застосування Конвенції про викладачів (тренерів)
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини”
Національна школа Дистанційний курс для суддів Відділ підготовки суддів
суддів України
загальної
юрисдикції: відділ підготовки
“Застосування Конвенції про викладачів (тренерів)
захист прав людини та

38.

основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Досудове
розслідування”
Національна школа Дистанційний курс для суддів Відділ підготовки суддів
суддів України
загальної
юрисдикції: відділ підготовки
“Застосування Конвенції про викладачів (тренерів)
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Судовий
розгляд”

