ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректором Національної школи
суддів України
М. В. Оніщуком
“5” лютого 2021

ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
08 – 12.02.2021
№
з/п
1.

Дата,
день
08.02.2021
понеділок

Час

Місце

Назва заходу

10:00

У програмі
“Zoom”

Онлайн–круглий стіл для
співробітників
Служби
судової охорони у Сумській
області:
“Функціонування
Служби судової охорони в
системі правосуддя України”
Онлайн–семінар
для
співробітників
Територіального управління
Служби судової охорони в
Рівненській області: “Судова
система
України,
законодавство про судоустрій
та статус суддів”
Підготовка суддів окружних
адміністративних судів

2.

10:30

3.

08.02.2021 09:50
понеділок –
12.02.2021
п’ятниця

У програмі
“Zoom

м. Київ
в онлайн режимі
(програма
“Zoom”)

Виконавці
Мазурок В. А.
Відділ спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді

Харківське РВ
Мазурок В. А.
Львівське РВ

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

Інтерактивна
лекція
з
використанням презентації Правові
позиції Верховного Суду щодо
розв'язання спорів за позовами з
питань прийняття, проходження та
припинення публічної служби

Цуркан М. І.

11:30

Інтерактивна
лекція
з
використанням
презентації
Актуальні питання розгляду справ з
приводу державної політики у сфері
економіки з питань митної справи

Леонтович К. Г.

09.02.2021
вівторок

10:00

Тренінг: “Проблеми ефективного
судового
захисту
в
адміністративному судочинстві”

Терлецький О. О.
Яворська О. А.

11.02.2021
четвер

10:00

Апробація
семінару-практикуму:
“Судова
дискреція
в
адміністративному судочинстві”

Терлецький О. О.
Яворська О. А.
Остудімов Б. А.

08.02.2021
понеділок

10:00

08.02.2021
понеділок –
12.02.2021
п’ятниця
08.02.2021
понеділок –
12.02.2021
п’ятниця
08.02.2021
понеділок –
12.02.2021
п’ятниця

Національна школа
суддів України

7.

08.02.2021
понеділок –
12.02.2021
п’ятниця

Національна школа
суддів України

8.

08.02.2021
понеділок –
12.02.2021
п’ятниця

Національна школа
суддів України

9.

08.02.2021
понеділок –
12.02.2021
п’ятниця

Національна школа
суддів України

10.

08.02.2021 10:00
понеділок –
10.02.2021
середа

В онлайн режимі
(програма
“Zoom”)

11.

08.02.2021 09:00
понеділок –
12.02.2021
п’ятниця

У програмі
“Zoom”

12.

08.02.2021

м. Чернівці

4.

5.

6.

Національна школа
суддів України

Національна школа
суддів України

10:00

Дистанційний курс для суддів
загальної
юрисдикції:
“Комунікації в діяльності
судді”
Дистанційний курс для суддів
господарської
юрисдикції:
“Докази і доказування в
господарському судочинстві”
Дистанційний курс для суддів
загальної
юрисдикції:
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини в цивільному
судочинстві”
Дистанційний курс для суддів
адміністративних
судів:
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини”
Дистанційний курс для суддів
загальної
юрисдикції:
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Досудове
розслідування”
Дистанційний курс для суддів
загальної
юрисдикції:
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Судовий
розгляд”
Підготовка та підвищення
рівня кваліфікації спеціалістів
служб управління персоналом
місцевих,
апеляційних,
Вищого антикорупційного та
Верховного судів
Онлайн–підготовка
та
підвищення рівня кваліфікації
помічників
суддів
і
консультантів окружних та
апеляційних адміністративних
судів
Онлайн–підготовка
та

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)

Відділи підготовки
суддів і викладачів
(тренерів)

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Фарафонова А. О.
Кабиш О. О.
Богданевич Т. С
Дніпровське РВ

Чернівецьке РВ

понеділок –
11.02.2021
четвер

у програмі
“Zoom”

13.

08.02.2021
понеділок –
09.02.2021
вівторок

14.

08.02.2021
понеділок –
12.02.2021
п’ятниця

15.

09.02.2021
вівторок

11:30

16.

10.02.2021
середа

10:00

17.

10:00

18.

10:00

19.

10:30

20.

11:00

підвищення рівня кваліфікації
секретарів судового засідання
місцевих
загальних
та
апеляційних судів
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
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
місцевих
та
апеляційних
господарських судів, місцевих
загальних та апеляційних
судів: “Особливості розгляду
корпоративних спорів”
У дистанційному Розроблення
дистанційного
режимі
курсу:
“Психологічні
особливості спілкування з
учасниками судового процесу,
які
мають
досвід
психотравмуючого впливу”
У програмі
Онлайн–нарада
щодо
“Zoom
організації
онлайн–
проведення
спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді
У програмі
Онлайн–засідання
групи
“Zoom
розробників тренінгу для
суддів: “Розгляд спорів щодо
правочинів:
актуальні
питання”
У програмі
Онлайн–засідання
групи
“Zoom”
розробників
дистанційного
курсу:
“Забезпечення
гендерної рівності”
В онлайн режимі Засідання робочої групи з
лінгвістики
Європейської
мережі суддівської освіти
Бізнес-центр
Засідання Проєктної Ради у
“Space Maidan
межах Ініціативи “Модельні
Plaza”
Суди”

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Савченко Г. В.
Маслюк А. М.
Фарафонова А. О.
Закревська Т. О.
Мазурок В. А.
Відділ спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді,
координатори блоків

Потильчак О. І.
Блінова Ю. І.

Фулей Т. І.
Кучів О. М.
Пустовойтова Т. Л.
Міндрул Т. В.
Оніщук М. В.
Пустовойтова Т. Л.

м. Київ вул. Майдан
Незалежності, 2

21.

12.02.2021
п’ятниця

09:50

У програмі
“Zoom”

Онлайн–семінар з метою Одеське РВ
підвищення рівня кваліфікації
суддів місцевих загальних
судів:
“Психологічна
експертиза: сучасні умови,
особливості, практика”

22.

10:00

У програмі
“Zoom”

23.

10:00

У програмі
“Zoom

Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів
окружних
та
апеляційних адміністративних
судів:
“Окремі
аспекти
розгляду справ, пов’язаних із
проходженням
публічної
служби”
Онлайн/офлайн круглий стіл
для
співробітників
Територіального управління
Служби судової охорони в
Закарпатській
області:
“Функціонування
Служби
судової охорони в системі
правосуддя України”

Харківське РВ

Мазурок В. А.
Відділ спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді

Львівське РВ

