ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректором Національної школи
суддів України
М. В. Оніщуком
“19” лютого 2021
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
22 – 26.02.2021
№

Дата,
день

Час

Місце

Назва заходу

13:00

У програмі
“Zoom”

2.

09:30

У програмі
“Zoom”

3.

10:00

У програмі
“Zoom”

Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів місцевих загальних та
апеляційних
судів:
“Антикорупційне
законодавство.
Виконання
вимог Закону України “Про
запобігання
корупції”.
Конфлікт
інтересів.
Фінансовий контроль”
Презентація моніторингового
звіту: Блоки “Судоустрій та
судочинство”, “Кримінальна
юстиція”
Онлайн–круглий стіл для
співробітників
Служби
судової
охорони
у
Полтавській
області:
“Функціонування
Служби
судової охорони в системі
правосуддя України”
Онлайн–підготовка
суддів
Вищого
антикорупційного
суду

з/п
1.

4.

22.02.2021
понеділок

22.02.2021 10:00
понеділок –
26.02.2021
п’ятниця

У програмі
“Zoom”

Виконавці
Дніпровське РВ

Коротких О. А.

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

Харківське РВ

Оніщук М. В.
Шукліна Н. Г.
Костенко А. В.
Мазурок В. А.
Фулей Т. І.
Пустовойтова Т. Л.
Іщенко О. П.
Коротких О. А.
Короткова О. С.
Іллюк М. Ф.
Відділ інформаційних
технологій
Відділ підготовки суддів

5.

22.02.2021 09:50
понеділок –
26.02.2021
п’ятниця

У програмі
“Zoom”

Онлайн–підготовка
суддів Костенко А. В.
апеляційних адміністративних Балаклицький І. І.
Відділ підготовки суддів
судів

Інтерактивна презентація: “Правові
позиції Верховного Суду щодо
розв'язання спорів за позовами з
питань прийняття, проходження та
припинення публічної служби”

Цуркан М. І.

10:00

Тренінг: “Проблеми ефективного
судового
захисту
в
адміністративному судочинстві”

Терлецький О. О.
Яворська О. О.
Леонтович К. Г.

11:30

Інтерактивна презентація: “Окремі
аспекти застосування у судовій
практиці адміністративних судів
норм Митного кодексу України”

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”
Дистанційний курс для суддів
загальної
юрисдикції:
“Управління
часом
у
суддівській діяльності”
Онлайн–підготовка
та
підвищення рівня кваліфікації
начальників і заступників

Відділи підготовки
суддів і викладачів
(тренерів)

23.02.21
вівторок

10:00

24.02.2021
середа

25.02.2021
четвер

6.

22.02.2021
понеділок

Національна школа
суддів України

7.

22.02.2021
понеділок –
26.02.2021
п’ятниця

Національна школа
суддів України

8.

22.02.2021
понеділок –
26.02.2021
п’ятниця

Національна школа
суддів України

9.

22.02.2021
понеділок –
26.02.2021
п’ятниця

Національна школа
суддів України

10.

22.02.2021
понеділок –
26.02.2021
п’ятниця

Національна школа
суддів України

11.

22.02.2021
понеділок –
26.02.2021
п’ятниця
22.02.2021 10:00
понеділок –
24.02.2021

Національна школа
суддів України

12.

У програмі
“Zoom”

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.

середа

13.

22.02.2021 09:00
понеділок –
26.02.2021
п’ятниця

14.

22.02.2021 10:00
понеділок –
25.02.2021
четвер

15.

22.02.2021
понеділок

16.

22.02.2021
понеділок –
26.02.2021
п’ятниця

17.

23.02.2021
вівторок

10:00

19.

24.02.2021
середа

10:00

20.

09:30

21.

10:00

22.

23.

25.02.2021
четвер

10:00

11:30

начальників
структурних
підрозділів апаратів місцевих,
апеляційних судів, Вищого
антикорупційного суду та
Верховного Суду
У програмі
Онлайн–підготовка
та
“Zoom”
підвищення рівня кваліфікації
секретарів судових засідань
місцевих
загальних
та
апеляційних судів
м. Чернівці
Онлайн–підготовка
та
у програмі
підвищення рівня кваліфікації
“Zoom”
старших
секретарів
та
секретарів місцевих загальних
та апеляційних судів
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”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
прессекретарів і працівників
апаратів судів, відповідальних
за зв’язки із засобами масової
інформації: “Комунікації в
судовій діяльності”
У програмі
Засідання групи розробників
“Zoom”
стандартизованих лекцій для
суддів адміністративних судів
м. Одеса
Онлайн–усеукраїнський
у програмі
семінар з метою підвищення
“Zoom”
рівня
кваліфікації
суддів
місцевих загальних судів:
“Звільнення від покарання та
його відбування: практика
застосування”
У програмі
Вебінар: “Особливості роботи
“Zoom”
команди тренерів під час
дистанційного навчання в
умовах карантину”
У програмі
Третє засідання міжнародної
“Zoom”
онлайн–зустрічі тренерів з
питань кіберзлочинності та
електронних доказів
У програмі
Онлайн–семінар–практикум
“Zoom”
для співробітників Служби
судової охорони: “Ефективна
комунікація у професійній
діяльності”
У програмі
Онлайн–засідання
групи
“Zoom”
розробників
дистанційного

Кабиш О. О.
Богданевич Т. С.

Дніпровське РВ

Чернівецьке РВ

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Терлецький О. О.
Яворська О. О.
Остудімов Б. А.
Одеське РВ
Короткова О. С.

Шаповалова О. А.
Відділ підготовки
викладачів (тренерів)
Іщенко О. П.
Самофал М. М.
Мазурок В. А.
Відділ спеціальної
підготовки
Дніпровське РВ

Савченко Г. В.
Маслюк А. М.

11:00

В онлайн режимі

25.

11:30

м. Київ
м. Одеса
У програмі
“Zoom”

26.

10:00

У програмі
“Zoom”

27.

13:00

28.

10:00

У програмі
“Zoom”
Вищий
антикорупційний
суд
м. Київ, пров.
Хрестовий, 4

29.

09:50

24.

26.02.2021
п’ятниця

м. Одеса
у програмі
“Zoom”

курсу:
“Психологічні
особливості спілкування з
учасниками судового процесу,
які
мають
досвід
психотравмуючого впливу”
Засідання Керівного комітету
проєкту
Ради
Європи
“Розвиток соціальних прав
людини як ключовий чинник
сталої демократії в Україні”
Онлайн–міжнародна
конференція
для
суддів:
“Присудова медіація: простір
для
співпраці
суду
та
медіаторів”
Презентація моніторингового
звіту в частині ефективності
прийнятих
нормативноправових актів у сфері судовоекспертної діяльності
Вебінар: “Мова ворожнечі та
обмежувальні заходи”
Семінар–практикум
для
працівників апарату Вищого
антикорупційного
суду:
“Надання
домедичної
допомоги
працівниками
апаратів судів”
Онлайн–семінар
для
підготовки та підвищення
рівня кваліфікації працівників
апаратів адміністративних та
господарських
судів:
“Антикорупційне
законодавство: деклараційна
кампанія 2021”

Фарафонова А. О.
Закревська Т. О.

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Іллюк М. Ф.
Шукліна Н. Г.

Коротких О. А.

Самофал М. М.
Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Одеське РВ
Ахтирська Н. М.

