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ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Національної школи суддів України на 2021 рік  

 

№ 

з/п 

Найменування наукового 

заходу 
Строк виконання Виконавці 

Очікувані 

результати  

Форма 

упровадження  

1 2 3 4 5 6 

Тренінги для спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді: 

1.  “Докази і доказування в 

господарському 

судочинстві” 

1-3 квартал 2021р.  – 

розширення матеріалів 

тренінгу 

 з 1-денного до 2-денного 

 

4-й квартал 2021р. – 

апробація, тренінг для 

тренерів 

 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Банасько О. О., суддя Касаційного господарського 

суду у складі Верховного Суду; 

Васильченко Т. В., суддя Господарського суду           

м. Києва, к. ю. н.; 

Гребенюк Т. Д., суддя господарського суду 

Харківської області, к. ю. н.; 

Гевко В. Л., суддя Господарського суду 

Тернопільської області, к. ю. н.; 

Дупляк О. М., суддя Господарського суду                            

м. Києва,   к. ю. н.; 

Демидова М. О., суддя Господарського суду 

Чернігівської області 

2-денний тренінг 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) 

 

Очна 

2.  “Ведення судового 

засідання та спілкування з 

окремими категоріями 

1-3 квартал 2021р.  – 

розширення матеріалів 

тренінгу з 1-денного до      

2-денного 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

2-денний тренінг 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

Очна  

 

 



учасників судового 

процесу” 

 

(Господарський блок) 

 

 

 

4-й квартал 2021р. – 

апробація, тренінг для 

тренерів 

 

 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н. 

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Коротун О. М., суддя Північного апеляційного 

господарського суду, к. ю. н.; 

Васильченко Т. В., суддя Господарського суду          

м. Києва, к. ю. н.; 

Гребенюк Т. Д., суддя господарського суду 

Харківської області, к. ю. н.; 

Дупляк О. М., суддя Господарського суду                  

м. Києва,    к. ю. н.; 

Малєєва О. В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області; 

Фонова О. С., суддя Господарського суду 

Луганської області, к. ю. н. 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) 

  

 

3.  “Управління залою 

судового засідання” 

 

 

1-й квартал 2021 р. – 

завершення розробки 

матеріалів тренінгу 

 

2-й квартал 2021 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів  

 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України;  

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів, д. п. н., старший науковий 

співробітник; 

члени групи, залучені за згодою: 

Константинов Д. С., суддя  Красноградського 

районного суду Харківської області; 
Марко Я. Р., суддя Шевченківського районного 

суду м. Запоріжжя, к. ю. н.; 
Радуцька Л. В., суддя Шевченківського районного 

суду м. Києва; 
Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська 

2 денний тренінг 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) 

 

Очна  

 



4.  “Врегулювання спорів за 

участю судді у цивільному, 

господарському та 

адміністративному 

судочинстві” 

 

 

 

 

 

1-2 квартал 2021 р. – 

адаптація матеріалів 

тренінгу, розробленого для 

суддів для використання в 

процесі підготовки 

кандидатів на посаду судді, 

 

3-й квартал 2021 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

 

 Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду                   

м. Києва (2012-2018); 

Керівник підгрупи (загальний модуль): 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду                   

м. Києва (2012-2018); 

члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів, д. п. н. , старший науковий 

співробітник.; 

Співкерівники підгрупи з цивільного 

судочинства: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду                   

м. Києва (2012-2018); 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів, д. п. н. , старший науковий  

співробітник.; 

 

 

2-денний тренінг 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) 

 

Очна  

 



члени групи, залучені за згодою: 

Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного 

суду Київської області, к. ю. н.;  

Потапенко А. В., суддя Ржищівського міського 

суду Київської області, к. ю. н.; 

Керівник підгрупи з господарського судочинства: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів, д. п. н. , старший  науковий 

співробітник; 

члени групи, залучені за згодою: 

Омельян О. С., суддя Господарського суду 

Житомирської області; 

Керівник підгрупи з адміністративного 

судочинства: 

Терлецький О. О., викладач-науковий консультант 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, суддя Верховного Суду України 

у відставці, заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів, д. п. н. , старший науковий 

співробітник; 

члени групи, залучені за згодою: 

Дудін С. О., суддя Київського адміністративного 

суду; 

Головчук С. В., суддя Вищого адміністративного 

суду України 



5.  “Психологічні особливості 

спілкування  з  учасниками 

судового процесу, які 

мають досвід 

психотравмуючого впливу” 

 

 

1-2 квартал 2021 р. - 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду 

міста Києва; 

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Чумаченко Т. А., суддя Вищого адміністративного 

суду України у відставці, к. ю. н. 

1-денний тренінг 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

  

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) 

Очна  

 

6.  “Подолання гендерних 

стереотипів при здійсненні 

правосуддя” 

2-3 квартал 2021 р. –

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

Керівник групи: 

Фулей Т. І., начальник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н., 

заслужений юрист України; 

Члени групи від НШСУ: 

Кучів О. М., провідний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Кравченко М. В., голова Обухівського районного 

суду Київської області;  

Лапчевська О. Ф., суддя–спікер Київського 

апеляційного суду, к. ю. н;  

Москаль Р. М., суддя Львівського окружного 

адміністративного суду; 

Левик Я. А., суддя Львівського апеляційного суду;   

Савчак А. В., суддя Перемишлянського районного 

суду Львівської області, к. ю. н.; 

1-денний тренінг 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) із 

регіональних 

відділень НШСУ 

Очна  

 



Сапальова Т. В., суддя Сьомого апеляційного 

адміністративного суду 

 

Спільно з українсько-канадським Проєктом 

підтримка судової реформи 

7.  “Пробація в кримінальному 

судочинстві” 

1-2 квартал 2021 р. – 

адаптація матеріалів 

тренінгу, розробленого для 

суддів для використання в 

процесі підготовки 

кандидатів на посаду судді, 

 

3-4 квартал 2021 р. – 

апробація, 

 

1 квартал 2022 р. - 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

 

Керівник групи: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Кравчук О. В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Швець А. Ю., провідний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Марчук Н. О., суддя Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду; 

Середа К. О., суддя Печерського районного суду 

міста Києва, к. ю. н.; 

Шевиріна Т. Д., суддя Очаківського суду 

Миколаївської області 

 

Спільно з Проектом пробації NORLAU Норвезької 

місії з питань верховенства права в Україні 

0,5-денний тренінг 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

  

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) 

Очна  

 

8.  “Кіберзлочини та 

електронні докази у 

кримінальному 

провадженні” 

 

2 квартал 2021 р. –

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

Співкерівники групи: 

Іщенко  О. П., заступник  начальника  відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів та 

органів суддівського врядування Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

1-денний тренінг 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

Очна /онлайн 



 Овсянніков В. С., суддя Дергачівського районного 

суду Харківської області; 

заступник керівника групи: 

Самофал  М. М., заступник  начальника відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів та 

органів суддівського врядування Національної   школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Зімін  М. В., суддя Жовтневого районного суду 

міста Кривого Рогу; 

Крівцов Д. А., суддя Московського районного суду 

міста Харкова; 

Фортуна  Т.  Ю., суддя  Первомайського 

міськрайонного суду Миколаївської області 

 

Спільно з проектом Ради Європи та Європейського 

Союзу “CyberEast” 

 Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

  

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) 

Тренінги для підготовки та періодичного навчання суддів: 

Очні навчальні курси: 

9.  “Розгляд спорів щодо 

правочинів в 

господарському 

судочинстві: актуальні 

питання 

правозастосування” 

 

 

1-3 квартал 2021р.  – 

розробка тренінгу 

 

4 квартал 2021р. - 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів  

 

 

 

 

   

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Васильченко Т. В., суддя Господарського суду       

м. Києва, к. ю. н.; 

Гребенюк Т. Д., суддя господарського суду 

Харківської області, к. ю. н.; 

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області, к. ю. н.; 

Демидова М. О., суддя Господарського суду 

Чернігівської області; 

Малєєва О. В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області; 

Фонова О. С., суддя Господарського суду 

Луганської області, к. ю. н. 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна / онлайн 

 



10.  “Захист  прав споживачів: 

актуальні питання 

правозастосування та 

судової практики” 

 

 

 

 

 

1 – 2 квартал 2021 р. – 

розробка тренінгу, 

  

3 – 4 квартал 2021 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України; 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи, залучені за згодою: 

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя Донецької області;  

Нижний А. В., співкеруючий партнер юридичної 

фірми Hillmont Partners, суддя Ленінського районного 

суду м. Дніпропетровська (2014–2020), к. ю. н.; 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська; 

Юровська Г. В., суддя Конституційного Суду 

України, к ю. н., заслужений юрист України 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна / онлайн 

 



11.  “Практика розгляду 

господарськими судами 

судових спорів, що 

виникають із кредитних 

правовідносин” 

 
 

 

1-3 квартал 2021р.  – 

розробка тренінгу 

 

4 квартал 2021р. - 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Васильченко Т. В., суддя Господарського суду        

м. Києва, к. ю. н.; 

Гребенюк Т. Д., суддя господарського суду 

Харківської області, к. ю. н.; 

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області; 

Демидова М. О., суддя Господарського суду 

Чернігівської області; 

Малєєва О. В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області; 

Фонова О. С., суддя Господарського суду 

Луганської області, к. ю. н. 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань  

 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна / онлайн 

 



12.  “Адміністративна 

відповідальність за 

правопорушення, пов’язані 

з корупцією” 

 

1 – 2 квартал 2021 р. – 

розробка тренінгу, 

  

3 – 4 квартал 2021 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

  

Керівники групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва  

(2012-2018); 

Члени групи від НШСУ: 

Ахтирська Н. М., викладач-сумісник відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, доцент кафедри кримінального 

процесу і криміналістики Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

к. ю. н.;  

Найденко Ю. Д., головний співробітник відділу  

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Глубоченко С. М., суддя Жовтневого районного 

суду Миколаївської області к. ю. н; 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду     

м. Києва, к. ю. н.; 

Константинов Д. С., суддя  Красноградського 

районного суду Харківської області; 

Марко Я. Р., суддя Шевченківського районного 

суду м. Запоріжжя;  

Муратова С. О., суддя Київського районного суду 

м. Харкова, к. ю. н;  

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського районного 

суду м. Києва; 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань  

 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна / онлайн 

 



13.  “Адміністративна 

відповідальність за 

порушення митних правил” 

1 – 2 квартал 2021 р. – 

розробка тренінгу,  

 

3-4 квартал 2021 р. -

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів  

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи від НШСУ: 

Найденко Ю. Д., головний співробітник відділу  

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду    

м. Києва, к. ю. н.; 

Константинов Д. С., суддя  Красноградського 

районного суду Харківської області; 

Марко Я. Р., суддя Шевченківського районного 

суду м. Запоріжжя;  

Муратова С. О., суддя Київського районного суду 

м. Харкова, к. ю. н;  

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського районного 

суду м. Києва; 

Ткаченко Д. В., суддя Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області; 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна / онлайн 

 

14.  “Проблемні питання 

відшкодування шкоди в 

цивільному судочинстві” 

 

 

1-4 квартал 2021 р. –

розробка тренінгу, 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна / онлайн 

 



Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи, залучені за згодою: 

Воробйова І. А., суддя Касаційного цивільного 

суду у складі Верховного Суду, к. ю н.; 

Данчук В. В., суддя Лугинського районного суду 

Житомирської області;  

Дудар Т. В., суддя Березанського міського суду 

Київської області; 

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова; 

Маліновська В. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя Донецької області; 

Ступак О. В., суддя Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду, к. ю. н.; 

Юровська Г. В., суддя Конституційного Суду 

України, к ю. н., заслужений юрист України  

 

15.  “Процесуальний строк як 

складова принципу 

правової визначеності” 

 
 

1-4 квартал 2021 р. –

розробка тренінгу, 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України; 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

члени групи залучені за згодою: 

Воробйова І. А., суддя Касаційного цивільного 

суду у складі Верховного Суду, к. ю н.; 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна / онлайн 

 



Данчук В. В., суддя Лугинського районного суду 

Житомирської області;  

Дудар Т. В., суддя Березанського міського суду 

Київської області; 

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова; 

Маліновська В. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя Донецької області;  

Ступак О. В., суддя Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду, к. ю. н.;  

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська 

Юровська Г. В., суддя Конституційного Суду 

України, к ю. н., заслужений юрист України 

16.  “Розгляд судами 

кримінальних проваджень 

про злочини проти життя та 

здоров’я особи” 

1 – 2  квартал 2021 р. –

розробка тренінгу 

 

3 - 4 квартал 2021 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів  

 

Керівник групи: 

Фулей Т. І., начальника відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н., 

заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г. М., старший науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України; 

Цімох Л. О., провідний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України; 

члени групи залучені за згодою: 

Бучківська В. Л., суддя Стрийського 

міськрайонного суду Львівської області; 

Крівцов Д. А., суддя Московського районного суду 

міста Харкова; 

Мицак М. C., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

Савчак А. В., суддя Перемишлянського районного 

суду Львівської області, к. ю. н.; 

Станковська Г. А., суддя Чернівецького 

апеляційного суду; 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна / онлайн 

 



Стельмах І. О., суддя Львівського апеляційного 

суду; 

Шевиріна Т. Д., суддя Очаківського 

міськрайонного суду Миколаївської області; 

Шинкоренко С. В., суддя Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду; 

Яковлева С. В., суддя Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду 

17.  “Вирішення спорів про  

порушення правил 

політичного фінансування”  

3-4 квартал 2021р. – 

розробка тренінгу, 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Цуркан М. І., директор Тестологічного центру 

Національної школи суддів України, суддя Вищого 

адміністративного суду України у відставці, 

заслужений юрист України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Арланова Р. Д., провідний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Мохончук Б. С., асистент кафедри 

конституційного права України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

к. ю. н.;  

Романюк П. В., асистент кафедри 

конституційного права України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

к. ю. н.  

Спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем 

(IFES) 

1-денний тренінг  

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

 

Очна / онлайн 

 

18.  “Протидія фінансуванню 

тероризму: судовий аспект” 

 

2-4 квартал 2021 р. – 

розробка тренінгу, 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

 

Керівник групи: 

Іщенко О.  П., заступник  начальника  відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів та 

органів суддівського врядування Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Слюсарева К. М., провідний науковий 

співробітник відділу “Тестологічний центр” 

Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Жмудь В. О., суддя Святошинського районного 

суду міста Києва;  

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна / онлайн 

 



Зімін М. В., суддя Жовтневого районного суду 

міста Кривого Рогу, к. ю. н. 

 

Спільно з Проектом РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо 

протидії відмиванню коштів та фінансуванню 

тероризму в Україні” 

 

 

 

19.  “Право на інформацію та 

інформація з обмеженим 

доступом” 

 

2-4 квартал 2021 р. – 

розробка тренінгу, 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Співкерівники групи: 

Іщенко О. П., заступник  начальника  відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів та 

органів суддівського врядування Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Олексіюк Т., експертка ПРООН та проекту 

“Європейський Союз та Рада Європи працюють разом 

для підтримки свободи медіа в Україні”; 

члени групи від НШСУ:  

Ємельянова В. І., начальник (директор) відділу 

“Тестологічний центр” Національної школи суддів 

України, суддя Вищого адміністративного суду 

України у відставці, заслужений юрист України;  

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

Слюсарева К. М., провідний науковий 

співробітник відділу “Тестологічний центр” 

Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Кононенко З. О., суддя Другого апеляційного 

адміністративного суду;  

Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н., доцент, с. н. с. 

 

Спільно з проектом “Європейський Союз та Рада 

Європи працюють разом для підтримки свободи медіа 

в Україні” 

0,5-денний 

тренінг для суддів 

адміністративної 

юстиції 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

 

Очна / онлайн 

 

20.  “Особливості застосування 

спеціальної конфіскації 

судами України” 

1-2 квартал 2021 р. – 

завершення розробки 

тренінгу 

 

3-4 квартал 2021 р. – 

апробація 

 

Керівник групи: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

 

 

1-денний тренінг 

для суддів 

загальних судів та 

суддів Вищого 

антикорупційного 

суду  

 

Очна / онлайн 

 



1 квартал 2022 р. - 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

 

 

 

члени групи від НШСУ: 

Ахтирська Н. М., викладач-сумісник відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, доцент кафедри кримінального 

процесу і криміналістики Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

к. ю. н.;  

Слюсарева К. М., провідний науковий 

співробітник відділу “Тестологічний центр” 

Національної школи суддів України; 

Швець А. Ю., провідний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Зімін М. В., суддя Жовтневого районного суду 

міста Кривого Рогу, к. ю. н;  

Котелевець А. В., суддя, заступник голови 

Харківського апеляційного суду, к. ю. н.; 

Кравчук О. О., суддя першої інстанції Вищого 

антикорупційного суду,        д. ю. н.;    

Михайленко Д. Г., суддя апеляційної палати 

Вищого антикорупційного суду, д. ю. н. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

21.  “Пробація в кримінальному 

судочинстві” 

1-2 квартал 2021 р. – 

адаптація  навчального 

курсу з дистанційної 

форми на очну 

 

 

3-4 квартал 2021 р. – 

апробація 

 

1квартал 2022 р. - 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

 

 

 

 

Керівник групи: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Кравчук О. В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Швець А. Ю., провідний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

1-денний тренінг 

для суддів 

першої інстанції 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів)  

 

Очна / онлайн 

 



члени групи, залучені за згодою: 

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Марчук Н. О., суддя Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду; 

Середа К. О., суддя Печерського районного суду 

міста Києва, к. ю. н.; 

Шевиріна Т. Д., суддя Очаківського суду 

Миколаївської області 

 

Спільно з Проектом пробації NORLAU Норвезької 

місії з питань верховенства права в Україні 

22.  “Застосування принципу 

юридичної визначеності в 

адміністративному 

судочинстві” 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка тренінгу 

 

4 квартал 2021 р. – 

апробація 

 

 

1-2 квартал 2022 р. – 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

 

Керівник групи: 

Фулей Т. І., начальник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н., 

заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Гетьман А. Б., провідний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Кучів О. М., провідний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Брагар В. С., голова Миколаївського окружного 

адміністративного суду; 

Верещинська Н. І., координаторка проєкту РЄ 

“Підтримка судової влади України в забезпеченні 

кращого доступу до правосуддя”; 

Гінда О. М., суддя Восьмого апеляційного 

адміністративного суду; 

Глущенко Я. Б., суддя Шостого апеляційного 

адміністративного суду; 

 Головко О. В., суддя Третього апеляційного 

адміністративного суду; 

Донець В. А., суддя Окружного адміністративного 

суду м. Києва; 

1-денний тренінг 

для суддів  

адміністративної 

юрисдикцій  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

 

Очна / онлайн 

 



Драчук Т. О., суддя Сьомого апеляційного 

адміністративного суду; 

Кононенко З. О., суддя Другого апеляційного 

адміністративного суду; 

Кравець О. О., суддя П’ятого апеляційного 

адміністративного суду; 

Кушнір І. В., керівниця проєкту Ради Європи 

“Підтримка судової влади України у забезпеченні 

кращого доступу до правосуддя”, к. ю. н.; 

Москаль Р. М., суддя Львівського окружного 

адміністративного суду; 

Нижний А. В., національний експерт проєкту РЄ 

“Підтримка судової влади України в забезпеченні 

кращого доступу до правосуддя”, к. ю. н.; 

Радишевська О. Р.,  суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду;  

Уханенко С. В., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду 

 

За підтримки проєкту Ради Європи “Підтримка 

судової влади України у забезпеченні кращого доступу 

до правосуддя” 

23.  “Застосування запобіжних 

заходів у діяльності 

слідчого судді” 

 

 

1-й квартал 2021 р. – 

нувелізація  тренінгу у 

зв’язку з введенням 

інституту кримінальних 

проступків, 

 

3-й квартал 2021 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи від НШСУ: 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Найденко Ю. Д., головний співробітник відділу  

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду 

міста Києва, к. ю. н.; 

Муратова С. О., суддя Київського районного суду         

м. Харкова, к. ю. н;  
Радуцька Л. В., суддя Шевченківського районного 

суду міста Києва; 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна / онлайн 
 



Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист 

України 
 

За підтримки Консультативної місії ЄС в Україні 

24.  “Психологічні особливості 

спілкування з учасниками 

судового процесу, які мають 

досвід психотравмуючого 

впливу” 

 

 

1-2 квартал 2021 р. - 

проведення апробації, 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду 

міста Києва; 

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Чумаченко Т. А., суддя Вищого адміністративного 

суду України у відставці, к. ю. н. 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) 

Очна / онлайн 

 

25.  “Психологічна експертиза 

у цивільному судочинстві” 

3-4 квартал 2021 р.- 

проведення апробації, 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України; 

 

 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка суддів-

викладачів 

(тренерів) 

Очна / онлайн 

 



члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду м. 

Києва; 

Кравець Ю. І., суддя Одеського апеляційного суду; 

Назаров О. А., судовий експерт, к. п. н.; 

Плахтій І. Б., суддя Луцького міськрайонного суду 

Волинської області; 

Симаченко Л. І., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області у відставці 

26.  “Судовий контроль за 

реалізацією 

адміністративними 

органами дискреційних 

повноважень” 

1-2 квартал 2021 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

Керівник групи:  

Цуркан М. І., директор Тестологічного центру 

Національної школи суддів України, суддя Вищого 

адміністративного суду України у відставці, 

заслужений юрист України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ:  

Арланова Р. Д., провідний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Губська О. А., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, 

д. ю. н.;  

Гончар Л. Я., суддя Вищого адміністративного 

Суду України, к. ю. н.;  

Желтобрюх І. Л., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду, 

к. ю. н.; 

Кобилянський К. М., суддя Окружного 

адміністративного суду міста Києва, к. ю. н.  

 

Спільно з Проєктом “Право-Justice” 

1-денний тренінг 

для суддів 

адміністративних 

судів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна / онлайн 
 

27.  “Розгляд справ щодо 

сімейних спорів” 

 

1 квартал 2021 р.–

апробація тренінгу,  

 

3-4 квартал 2021 р. 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

Гуцал Л. В., директор Харківського РВ НШСУ, 

суддя апеляційного суду Харківської області у 

відставці; 
члени групи від НШСУ: 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Очна / онлайн 
 



Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

Даценко В. М., суддя Лубенського районного суду 

Полтавської області, к. ю. н.; 
Потапенко А. В., суддя Ржищівського міського 

суду Київської області; 

Ступак О. В., суддя Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду, к. ю. н.; 

Юровська Г. В., суддя Конституційного Суду 

України, к ю. н., заслужений юрист України 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

28.  “Розгляд кримінальних 

проваджень, пов’язаних із 

домашнім насильством” 

 

1-2 квартал 2021 р. – 

апробація тренінгу, 

 

2 квартал 2021 р. – 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Швець А. Ю., провідний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Адель Кент, директор Національного 

суддівського інституту Канади; 

Ростопіра В., експерт з судової реформи проекту 

“Підтримка судової реформи”; 

Черепаха К., віце-президент ГО “ЛА Страда–

Україна”; 

Легенька М., директор департаменту правової та 

соціальної допомоги ГО “Ла Страда–Україна”;  

Єремейчук С. В., суддя Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного суду; 

Кравченко М. В., голова Обухівського районного 

суду Київської області; 

Левко В. Б., суддя Дніпровського районного суду 

м. Києва; 

Шендрікова Г. О., суддя Буського районного 

суду Львівської області; 

1-денний тренінг 

для суддів  

першої інстанції 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів)  

Очна / онлайн 
 



Шелест І. М., суддя Червонозаводського 

районного суду м. Харкова; 

Шевиріна Т. Д., суддя Очаківського 

міськрайонного суду Миколаївської області 

 

Спільно з українсько-канадським проектом 

“Підтримка судової реформи” 

29.  “Зміцнення системи захисту 

дітей у конфлікті з законом” 

3 квартал 2021 р. – 

апробація тренінгу, 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

Співкерівники групи:  

  Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду                

м. Києва; 

Семенюк В. М., заступник начальника відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

члени групи від НШСУ: 

     Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

      Самофал М. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів та 

органів суддівського врядування Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

     Борець Є. О., суддя Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області;   

     Штих Т. В., суддя Дзержинського районного суду 

м. Харкова; 

     Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

 

Спільно з українсько-нідерландським проектом 

“Вдосконалення системи захисту дітей по 

відношенню до дітей у конфлікті з законом в Україні” 

та  Всеукраїнською фундацією “Захист прав дитини” 

2-денний тренінг 

для суддів  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

 

Очна / онлайн 

 

Розробка тренінгів для підготовки працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони: 

30.  “Професійна етика 

співробітників Служби 

судової охорони” 

3 квартал 2021 р. – 

розробка тренінгу, 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Мазурок В. А., проректор Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Буряк Н. В., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України; 

1-денний тренінг 

для підготовки 

співробітників 

Служби судової 

охорони 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

Очна / онлайн  



 Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Мілієнко О. А., начальник відділу “Вінницький 

навчальний центр” Національної школи суддів 

України, д. ю. н.; 

Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України; 

Хавлюк О. С., головний спеціаліст відділу 

“Вінницький навчальний центр” Національної школи 

суддів України; 

 

члени групи, залучені за згодою: 

Панченко О. О., суддя Авдіївського міського суду 

Донецької області;  

П’ятак С. В., заступник начальника 

Територіального управління Служби судової охорони 

у Вінницькій області 

 

Спільно з проєктом ЄС “Прово-Justice” 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

викладачів 

(тренерів) 

31.  “Побудова ефективної 

команди”  

1 квартал 2021 р. – 

завершення тренінгу, 

апробація,  

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

 

Керівник групи: 

Мазурок В. А., проректор Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Буряк Н. В., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України; 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Євграфов В. В., начальник управління з 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

1-денний тренінг 

для підготовки 

співробітників 

Служби судової 

охорони 

 

 Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

викладачів 

(тренерів) 

Очна / онлайн 

 



центрального органу управління Служби судової 

охорони; 

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Кратко Д. М., суддя Маловисківського районного 

суду; 

Лисенко О. М., заступниця голови ГО  

“Всеукраїнська асоціація судових прессекретарів”; 

Мацишин Д. А., заступник начальника управління 

фізичного захисту, організації безпеки суддів та 

підтримки центрального органу управління Служби 

судової охорони; 

Паламарчук І. В., голова ГО  “Всеукраїнська 

асоціація судових прессекретарів”; 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпра  

32.  “Забезпечення особистої 

безпеки суддів і членів їхніх 

сімей, працівників апаратів 

судів. Громадська безпека” 

1-2 квартал 2021 р. – 

завершення розробки 

тренінгу, апробація, 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Мазурок В. А., проректор Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Сніцаренко Д. В., заступник начальника відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України; 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Євграфов В. В., начальник управління з 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

центрального органу управління Служби судової 

охорони; 

Кратко Д. М., суддя Маловисківського районного 

суду; 

Кривда Ю. М., головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи  апарату Вищого 

антикорупційного суду; 

Лисенко О. М., заступниця голови ГО  

“Всеукраїнська асоціація судових прессекретарів”; 

Мацишин Д. А., заступник начальника управління 

фізичного захисту, організації безпеки суддів та 

1-денний тренінг 

для підготовки 

співробітників 

Служби судової 

охорони 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

викладачів 

(тренерів) 

 

Очна / онлайн 

 



підтримки центрального органу управління Служби 

судової охорони; 

Паламарчук І. В., голова ГО “Всеукраїнська 

асоціація судових прессекретарів”; 

Ходаківський М. П., суддя  Жовтневого районного 

суду міста Дніпра 

33.  “Суд у соціальних мережах” 2-3 квартал 2021 р. – 

розробка тренінгу, 

  

4 квартал 2021 р. -

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Шамрай О. В., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів та органів 

суддівського врядування Національної школи суддів 

України,  к. ю. н.; 

заступник керівника групи: 

Кузьміна О. М., головний спеціаліст відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів та 

органів суддівського врядування Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Баранько Ю. А., журналіст інформагентства 

“Нова Доба” – автор і керівник проекту “Юридична 

грамотність на щодень”; 

Бойко Н. Д., начальник управління з 

організаційного забезпечення Апеляційної палати 

Вищого антикорупційного суду; 

Волошко О. М., головний спеціаліст відділу 

комунікацій та  правопросвітництва Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Полтавській області; 

Давид О. В., викладач Національної школи суддів 

України, член Національної спілки журналістів; 

Крутень Л. І., головний спеціаліст із забезпечення 

зв’язків з засобами масової інформації П’ятого 

апеляційного адміністративного суду 

1-денний тренінг 

для прес-

секретарів та 

відповідальних за 

зв’язки з 

громадськістю  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

викладачів 

(тренерів) 

Очна / онлайн 

 

34.  “Діяльність суду в 

надзвичайних ситуаціях” 

 

 

 

 

1-2  квартал 2021 р. – 

завершення розробки 

тренінгу, 

 

3 квартал 2021 р. –

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів                 

 

Керівник групи: 

Шамрай О. В., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів та органів 

суддівського врядування Національної школи суддів 

України,  к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Кравчук О. В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

1-денний тренінг 

для  

працівників 

апаратів судів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Очна / онлайн 

 



Федорченко Н. Л., молодший науковий 

співробітник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності судів та органів суддівського 

врядування Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Грабовецька Л. А., керівник апарату Тлумацького 

районного суду Івано-Франківської області; 

Неофіта О. О, керівник апарату Галицького 

районного суду м. Львова; 

Павлів В. Р., голова Миколаївського районного суду 

Львівської області; 

Панченко О. О., суддя Авдіївського міського суду 

Донецької області; 

Розвадовська О. В., керівник апарату Івано-

Франківського апеляційного суду; 

Чернявська Л., експертка українсько-канадського 

проекту “Підтримки судової реформи”, к. п. н. 

 

Спільно з українсько-канадським проектом 

“Підтримка судової реформи” 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

викладачів 

(тренерів) 

Семінари-практикуми для кандидатів на посаду судді та суддів: 

35.  “Підготовче провадження в 

адміністративному 

судочинстві” 

1-4 квартал 2021р.  – 

розробка семінар-

практикуму 

 

 

 

 
 

Керівник групи: 
Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  
члени групи від НШСУ: 

Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 
Буряк Н. В., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України; 
члени групи, залучені за згодою: 

Глазько С. М., суддя Сумського окружного 

адміністративного суду; 
Гурін Д. М., суддя Житомирського окружного 

адміністративного суду; 
Панова Г. В., суддя Київського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н. 

0,5-денний 
семінар-практикум 

для кандидатів на 

посаду судді  

 
Збірка навчальних 

матеріалів  
 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

Очна / онлайн 

 



36.  “Особливості застосування 

спеціальної конфіскації 

судами України” 

3-4 квартал 2021 р. - 

розробка семінар-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Ахтирська Н. М., викладач-сумісник відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, доцент кафедри кримінального 

процесу і криміналістики Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

к. ю. н.;  

Слюсарева К. М., провідний науковий 

співробітник відділу “Тестологічний центр” 

Національної школи суддів України; 

Швець А. Ю., провідний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Зімін М. В., суддя Жовтневого районного суду 

міста Кривого Рогу, к. ю. н;  

Котелевець А. В., заступниця голови 

Харківського апеляційного суду, к. ю. н.; 

Кравчук О. О., суддя першої інстанції Вищого 

антикорупційного суду, д. ю. н.;    

Михайленко Д. Г., суддя апеляційної палати 

Вищого антикорупційного суду, д. ю. н. 

0,5-денний 

семінар-практикум 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

Очна / онлайн  

 

37.  “Мистецтво правового 

письма та процесуального 

документування” 

 

4 квартал 2021 р. – 

завершення розробки 

семінар-практикуму  

 

 

Керівник групи: 

     Кабиш О. О. головний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ф. н., доцент; 

члени групи від НШСУ: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів, суддя Верховного Суду України у відставці; 

Здебський О. С., старший науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Пивоваров В. М., виконувач обов’язків завідувача 

кафедри культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого,  к. ф. н, доцент; 

0,5-денний 

семінар-практикум 

для кандидатів на 

посаду судді 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

Очна / онлайн 

 



Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист 

України 

38.  “Психологічна експертиза 

у цивільному судочинстві” 

  

3-4 квартал 2021 р. - 

завершення розробки 

семінару-практикуму  

 

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду    

м. Києва; 

Кравець Ю. І., суддя Одеського апеляційного 

суду; 

Назаров О. А., судовий експерт, к. п. н.; 

Плахтій І. Б., суддя Луцького міськрайонного суду 

Волинської області; 

Симаченко Л. І., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області у відставці 

0,5-денний 

семінар-практикум 

для кандидатів на 

посаду судді, 

суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

Очна / онлайн 

 

39.  “Цивільний позов у 

кримінальному 

провадженні” 

 

 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка семінару-

практикуму 

 

 

 

Керівники групи: 
Гуцал Л. В., директор Харківського РВ НШСУ, 

суддя апеляційного суду Харківської області у 

відставці; 
Члени групи від НШСУ: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва   

(2012-2018); 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Воробйова І. А., суддя Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду, к. ю. н.;  

0,5-денний 

семінар-практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Очна / онлайн 

 



Ткаченко Д. В., суддя Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області; 

Фомін С. Б., суддя Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду, к. ю. н. 

40.  “Тлумачення норм права в 

адміністративному 

судочинстві” 

 

 

1-4 квартал 2021р.  – 

розробка семінар-

практикуму 

 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Кукоба О. О., суддя Полтавського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Піддубний О. Ю., завідувач кафедри цивільного 

та господарського права Національного університету 

біоресурсів та природокористування, д. ю. н., 

професор; 

Ситников О. Ф., суддя Вищого 

адміністративного суду України у відставці, к. ю. н.; 

Шевцова Н. В., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,         

к. ю. н. 

0,5-денний 

семінар-практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

Очна / онлайн 

 

41.  “Судовий контроль за 

виконанням рішень  

адміністративних судів” 

 

1-3 квартал 2021р.  – 

розробка семінар-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

 Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Калашнікова О. В., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,          

к. ю. н.; 

Сасевич О. М., суддя Львівського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Ситников О.Ф., суддя Вищого адміністративного 

суду України у відставці, к. ю. н.; 

1-денний 

всеукраїнський 

семінар-практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

Очна / онлайн 

 



Терлецька О. О., суддя Київського окружного 

адміністративного суду 

42.  “Участь прокурора в 

адміністративному 

судочинстві” 

 

 

1-2 квартал 2021 р.  – 

розробка семінар-

практикуму 

 

 

 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий консультант 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, суддя Верховного Суду України 

у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

 Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Верба І.О., суддя Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Маринченко В. Л., суддя Верховного Суду 

України у відставці, заслужений юрист України; 

Михайлов О. О., суддя Хмельницького окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Панова Г. В., суддя Київського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Терлецька О. О., суддя Київського окружного 

адміністративного суду 

0,5-денний 
семінар-практикум 

для суддів першої 

та апеляційної 

інстанції 

 

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

Очна / онлайн 

 

 

 

43.  “Мовна компетентність 

судді” 

 

 

1 квартал 2021 р. – 

розробка семінар-

практикуму 

 

 

 

 

  

Керівник групи: 

Кабиш О. О., головний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ф. н., доцент; 

члени групи від НШСУ: 

Здебський О. С., старший науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України 

1-денний 

всеукраїнський 

семінар-практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

Очна / онлайн 

 

44.  “Роль помічника судді у 

забезпеченні професійної 

діяльності судді”  

 

(Висновок КРЄС № 22 від 7 

листопада 2019 року) 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка семінар-

практикуму 

 

Керівник групи: 

Мілієнко О. А., директор  “Вінницького 

навчального центру” Національної школи суддів 

України, д. ю. н.; 

заступник керівника групи: 

Тимощук Н. М., начальник відділу підготовки 

працівників апаратів судів Національної школи суддів 

України; 

 

1-денний семінар-

практикум для 

помічників суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Очна / онлайн 

 



члени групи від НШСУ: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів, д. п. н., старший науковий 

співробітник; 

Слюсарева К. М., провідний науковий 

співробітник відділу “Тестологічний центр” 

Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Панченко О. О., суддя Авдіївського міського суду 

Донецької області; 

Пархоменко П. І., суддя, голова Бахмацького 

районного суду Чернігівської області, к. ю. н.; 

Підгайна О. М., керівник апарату Волинського 

апеляційного суду; 

  Уханенко С. А., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

45.  “Забезпечення стандартів 

прав людини, передбачених 

ст. 5 ЄКПЛ, під час 

перегляду ухвал слідчих 

суддів та суду в 

апеляційному порядку” 

 

 

 

 

1-3 квартал 2021 р. – 

завершення розробки, 

апробація семінар-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи від НШСУ: 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Найденко Ю. Д., головний співробітник відділу  

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду 

міста Києва, к. ю. н.;  

Муратова С. О., суддя Київського районного суду 

м. Харкова, к. ю. н;  

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського районного 

суду міста Києва; 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України; 

Яковлєва С. О., суддя Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду  

 

0,5-денний 
семінар-практикум 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

 

Очна / онлайн 

 



За підтримки Консультативної місії ЄС в Україні 

46.  “Судова дискреція в 

адміністративному 

судочинстві” 

 

 

1-2 квартал 2021р.  –

апробація семінар-

практикуму 

 

 

 

 

  

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Верба І. О., суддя Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Головчук С. В., суддя Вищого адміністративного 

суду України; 

Кукоба О. О., суддя Полтавського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Маринченко В. Л., суддя Верховного Суду 

України у відставці, заслужений юрист України; 

Панова Г. В., суддя Київського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Терлецька О. О., суддя Київського окружного 

адміністративного суду 

1-денний 

семінар-практикум  

для суддів першої 

та апеляційної 

інстанції 

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Очна / онлайн 

 

 

Стандартизовані лекції для кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апаратів судів 

47.  “Судова практика розгляду 

справ за участі 

представника 

уповноваженого органу з 

питань пробації”  

роль4 квартал 2021 р. – 

розроблення 

стандартизованої лекції 

 

 

Керівник групи: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Кравчук О. В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

Стандартизована 

лекція для суддів 

першої інстанції, 

кандидатів на 

посаду судді та 

працівників 

апаратів судів 

1 год. 20 хв. 

 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна, онлайн  



підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Швець А. Ю., провідний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Середа К. О., суддя Печерського районного суду 

міста Києва, к. ю. н. 

 

48.  “Порушення правил 

безпеки дорожнього руху 

або експлуатації транспорту 

особами, які керують 

транспортними засобами 

(ст. 286 КК). Особливості 

кваліфікації та сукупність 

злочинів” 

1-2  квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи, залучені за згодою: 

Марко Я. Р., суддя Шевченківського районного 

суду м. Запоріжжя, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  

49.  “Судові провадження щодо 

кримінальних проступків” 

 

1-2 квартал 2021 р. –  

розробка стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи, залучені за згодою: 

Марко Я. Р., суддя Шевченківського районного 

суду м. Запоріжжя, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  

50.  “Виконання слідчим 

суддею обов’язків щодо 

захисту прав людини, 

передбачених ст. 206 КПК 

України” 

 

1-2 квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи, залучені за згодою: 

Марко Я. Р., суддя Шевченківського районного суду 

м. Запоріжжя, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  

51.  “Арешт майна в діяльності 

слідчого судді” 

 

1-2 квартал 2021 р. –  

розробка стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи, залучені за згодою: 

Марко Я. Р., суддя Шевченківського районного 

суду м. Запоріжжя, к. ю. н.; 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  



     Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

 

52.  “Розгляд судами 

кримінальних проваджень, 

пов’язаних з  торгівлею 

людьми” 

 

1-2  квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи, залучені за згодою: 

Марко Я. Р., суддя Шевченківського районного 

суду м. Запоріжжя, к. ю. н. 

         Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  

53.  “Призначення покарання у 

кримінальних справах” 

 

1-2 квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи, залучені за згодою: 

        Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції   

 

Очна, онлайн  

54.  “Актуальні питання 

надання слідчим суддею 

дозволу на проведення 

обшуку, огляду та 

тимчасового доступу до 

речей і документів” 

 

1-2 квартал 2021 р. –  

розробка стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи, залучені за згодою: 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  

55.  “Звільнення від покарання 

та його відбування” 

 

1-2 квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи, залучені за згодою: 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист України 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  



56.  “Судовий розгляд 

кримінальних проваджень 

щодо протидії відмиванню 

коштів, одержаних 

злочинним шляхом” 

 
 

 

1-2 квартал 2021 р. –  

розробка стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

 Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи, залучені за згодою: 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції  

 

Очна, онлайн  

57.  “Межі судового розсуду з 

позиції практики 

Європейського суду з прав 

людини” 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка  стандартизованої 

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Кукоба О. О., суддя Полтавського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  

58.  “Право на справедливий 

суд: практика 

Європейського суду з прав 

людини щодо України 

(статті 6, 8 Протоколу 1 

Конвенції)” 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка  стандартизованої 

лекції 

 

 

 

Керівник групи: 

     Терлецький О. О., викладач-науковий консультант 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, суддя Верховного Суду України 

у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

      Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Кукоба О. О., суддя Полтавського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції  

  

 

Очна, онлайн  

59.  “Інститут відводу судді у 

адміністративному 

судочинстві” 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий консультант 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, суддя Верховного Суду України 

у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції  

 

Очна, онлайн  



члени групи, залучені за згодою: 

Гуцал М. І., суддя Другого апеляційного 

адміністративного суду у відставці; 

Бойко О. Я., суддя Одеського окружного 

адміністративного суду 

   

 

60.  “Судовий контроль за 

реалізацією 

адміністративними 

органами дискреційних 

повноважень у сфері 

архітектури, 

містобудування та 

земельних правовідносин” 

 

 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка  стандартизованої 

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

 Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Гончар Л. Я., суддя Вищого адміністративного 

суду України, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  

61.  “Проблемні питання 

проходження державної 

служби” 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка  стандартизованої 

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Головчук С. В., суддя Вищого адміністративного 

суду України 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

 

    

Очна, онлайн  

62.  “Особливості податкового 

обліку та облікової політики  

під час розгляду 

адміністративних справ” 

 

 

 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

 Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

        Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н., доцент  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  



63.  “Диференціація 

процесуальної форми на 

рівні проваджень і 

процедур: проблемні 

питання” 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

        Сакара Н. Ю., суддя Касаційного цивільного 

суду у складі Верховного Суду, к. ю. н.  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

 

  

 

Очна, онлайн  

64.  “Безспірні провадження в 

цивільному судочинства” 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

 Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

      Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя Донецької області; 

Сакара Н. Ю., суддя Касаційного цивільного суду 

у складі Верховного Суду, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  



65.  “Проблемні питання 

розгляду справ про поділ 

майна подружжя” 

1-2 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

Воробйова І. А., суддя Касаційного цивільного 

суду у складі Верховного Суду, к. ю н.;  

Маліновська В. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  

66.  “Проблемні питання, що 

виникають при розгляді 

окремих категорій сімейних 

спорів” 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

Олійник А. С., суддя  Касаційного цивільного суду 

у складі Верховного Суду, к. ю. н.; 

       Даценко В. М., суддя Лубенського районного суду 

Полтавської області, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  



67.  “Забезпечення принципу 

найкращих інтересів дитини 

при розгляді окремих 

категорій сімейних спорів” 

1-2 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

      Даценко В. М., суддя Лубенського районного суду 

Полтавської області, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  

68.  “Окремі питання, що 

виникають при розгляді 

спадкових справ” 

1-2 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

Юровська Г. В., суддя Конституційного Суду 

України, к. ю. н., заслужений юрист України; 

      Цибізова С. А., суддя Полтавського районного 

суду Полтавської області 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  



69.  “Судовий контроль за 

виконанням судових 

рішень, проблемні аспекти 

та релевантна судова 

практика” 

1-2 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська; 

      Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна, онлайн  

70.  “Принцип добросовісності 

та зловживання 

процесуальними правами  

(апеляційна інстанція) ” 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

 Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

     Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова; 

Сакара Н. Ю., суддя Касаційного цивільного суду 

у складі Верховного Суду, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  



71.  “Захист гідності, честі та 

ділової репутації: 

проблемні питання 

правозастосування. 

Актуальна судова 

практика” 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

 Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова; 

      Луспеник Д. Д., суддя Касаційного цивільного 

суду у складі Верховного Суду, к. ю. н., заслужений 

юрист України; 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції  

 

   

Очна, онлайн  

72.  “Відповідальність за 

порушення грошових 

зобов’язань” 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції   

 

 

Очна, онлайн  



      Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя Донецької області; 

Сімоненко В. М., суддя Великої Палати 

Верховного Суду, к. ю. н. 

73.  “Окремі питання, які 

виникають при розгляді 

судом кредитних спорів” 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

       Ступак О. В., суддя Касаційного цивільного суду 

у складі Верховного Суду, к. ю. н.  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції   

 

 

Очна, онлайн  

74.  “Практика Верховного 

Cуду в іпотечних спорах” 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи залучені за згодою: 

      Ступак О. В., суддя Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду, к. ю. н.  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  

75.  “Судова практика з 

розгляду житлових спорів” 

 

3-4 квартал 2021 р. –

розробка стандартизованої 

лекції 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

Очна, онлайн  



суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи залучені за згодою: 

Данчук В. В., суддя Лугинського районного суду 

Житомирської області; 

         Поліщук М. А., суддя Апеляційного суду 

Київської області у відставці; 

Юровська Г. В., суддя Конституційного Суду 

України, к ю. н., заслужений юрист України 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

76.  “Етикет службового 

листування” 

1 квартал 2021 р. –  

розробка     

стандартизованої лекції 

 

Кабиш О. О.,  головний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ф. н., доцент 

 

Стандартизована  

лекція 

 для  працівників 

апаратів судів  

1 год. 20 хв.   

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  

77.  “Доступ до публічної 

інформації в світлі 

Конвенції Ради Європи про 

доступ до офіційних 

документів та 

національного 

законодавства” 

1 квартал 2021 р. –розробка 

стандартизованої лекції 

Співкерівники групи: 

Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н., доцент, старший 

науковий співробітник; 

Іщенко О. П., заступник  начальника  відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів та 

органів суддівського врядування Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Федорченко Н. Л., молодший науковий 

співробітник відділу науково-методичного 

Стандартизована 

лекція для суддів 

адміністративної 

юстиції. 

 1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  



забезпечення діяльності судів та органів суддівського 

врядування Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

       Олексіюк Т., експертка проекту “Європейський 

Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки 

свободи медіа в Україні” 

78.  “Адміністративні спори  в 

податковому законодавстві” 

 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції  

 

 

Керівник групи: 

     Терлецький О. О., викладач-науковий консультант 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, суддя Верховного Суду України 

у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

      Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

      Трофімова Л. В. , суддя Черкаського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції  

 

   

Очна, онлайн  

79.  “Представництво в 

адміністративному 

судочинстві” 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції  

 

 

Керівник групи: 

     Терлецький О. О., викладач-науковий консультант 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, суддя Верховного Суду України 

у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

      Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

      Кушнова А.О., суддя Київського окружного 

адміністративного суду 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  

80.  “Окремі питання розгляду 

справ з приводу 

забезпечення цивільного 

захисту та охорони праці” 

1-3 квартал 2021 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції  

 

 

Керівник групи: 

     Терлецький О. О., викладач-науковий консультант 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, суддя Верховного Суду України 

у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

      Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

      Катаєва Е. В., суддя Одеського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  



81.  “Проблемні питання 

провадження у цивільній 

справі в суді першої 

інстанції” 

1 квартал 2021 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

Апеляційного суду Харківської області у відставці. 

Члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи залучені за згодою: 

Юровська Г. В., суддя Конституційного Суду 

України, к ю. н., заслужений юрист України; 

Поліщук М. А., суддя Апеляційного суду 

Київської області у відставці; 

        Ященко С. О., суддя Комінтернівського 

районного суду м. Харківа, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв.  

 
Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна, онлайн  

82.  “Розгляд спорів щодо 

захисту права власності: 

актуальні питання та 

практика їх вирішення” 
 

2 квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

       Васильченко Т. В., суддя Господарського суду     

м. Києва, к. ю. н.; 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  

83.  “Питання факту і права: 

практичні проблеми 

розмежування обставин 

справи, їх юридичної 

кваліфікації та застосування 

права при здійсненні 

господарського 

судочинства” 

 

2 квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Гребенюк Т. Д., суддя господарського суду 

Харківської області, к. ю. н.;  

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  

84.  “Актуальні проблеми 

господарського договірного 

права” 

2 квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.. 

Очна, онлайн  



 суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Малєєва О. В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

85.  “Оскарження рішень 

третейського суду в 

апеляційних судах” 

 

2 квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Білецька Л. М., суддя Центрального апеляційного 

господарського суду 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  

86.  “Захист прав на об’єкти 

інтелектуальної власності” 

 

2 квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Коротун О. М., суддя Північного апеляційного 

господарського суду, к. ю. н., доцент 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна, онлайн  

87.  “Право ЄС у судовій 

практиці України” 

 

 

 

 

3-4 квартал 2021 р. –  

розробка  стандартизованої 

лекції  

Керівник групи: 

Фулей Т. І., начальник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н., 

заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Гетьман А. Б., провідний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

Очна, онлайн 



науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Пустовойтова Т. Л., начальник відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Смирнова К., д. ю. н., експерт Проєкту ЄС “Право-

Justice”, професор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 

Спільно з Проєктом ЄС “Право-Justice” 

Дистанційні навчальні курси для суддів та працівників апаратів судів: 

88.  “Застосування міжнародних 

трудових стандартів у 

судовій практиці” 

2-3 квартал 2021 р. – 

розробка дистанційного 

навчального курсу 

 

4 квартал 2021 р. – 

апробація 

 

 

 

Керівник групи: 

Фулей Т. І., начальник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н., 

заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Боршовський Т. І., суддя Івано-Франківського 

окружного адміністративного суду; 

Гуль В. В., суддя Київського апеляційного суду; 

Кожух О. А., суддя Закарпатського апеляційного 

суду; 

Крістіна Міхес, старша спеціалістка з питань 

соціального діалогу та трудового права Групи 

технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро 

МОП для країн Центральної та Східної Європи 

(Будапешт); 

Маура Мірагліо, програмний офіцер 

Міжнародного навчального центру МОП (Турин);  

Михальченко А. О., суддя Краматорського 

міськрайонного суду Донецької області;  

Савчук С., національний координатор МОП в 

Україні;  

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів  

загальної та 

адміністративної 

юрисдикцій  

 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



Фіголь А., національний координатор Проєкту 

МОП “Права у світі праці: покращення дотримання 

Україною основних міжнародних трудових норм”  

 

Спільно з Міжнародною організацією праці (МОП) 

та Міжнародним навчальний центром МОП 

89.  “Дитиноцентричне 

правосуддя” 

 

3-4 квартал 2021 р. – 

розробка дистанційного 

навчального курсу 

 

4 квартал 2021р. 

– апробація  дистанційного 

навчального курсу 

 

 

 

Співкерівники групи: 

      Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

      Семенюк В. М., заступник начальника відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

члени групи від НШСУ: 

     Самофал М. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів та 

органів суддівського врядування Національної школи 

суддів України,  к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

       Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду 

м. Києва; 

    Донцов Д. Ю., суддя Приморського районного суду 

міста Одеси; 

    Циктіч В. М., суддя Шевченківського районного 

суду м. Києва, к. ю. н.; 

     Штих Т. В., суддя Дзержинського районного суду 

м. Харкова; 

     Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

 

Спільно з Координатором ОБСЄ, бюро 

демократичних інститутів та прав людини (Польща) 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 

90.  “Захист прав та інтересів 

дитини при вирішенні 

сімейних спорів” 

 

 

1-2 квартал 2021 р. – 

завершення розробки, 

апробація  дистанційного 

навчального курсу  

 

  

 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

Гуцал Л. В., директор Харківського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя апеляційного суду Харківської області 

у відставці; 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

Дистанційна 



члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду 

міста Києва; 

Даценко В. М., суддя Лубенського 

міськрайонного суду Полтавської області, к. ю. н.; 

Котельва К. О., суддя Галицького районного 

суду м. Львова; 
Пархоменко П. І., суддя Бахмацького районного 

суду Чернігівської області; 
Потапенко А. В., суддя Ржищевського міського 

суду Київської області 

 

91.  “Психологічні особливості 

спілкування з 

малолітніми/неповнолітнім

и учасниками судового 

процесу” 

3-4 квартал 2021 р. - 

завершення розробки, 

апробація  дистанційного 

навчального курсу  

 

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України; 

Семенюк В. М., заступник начальника відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

члени групи залучені за згодою: 

Дмитрієва М. М., суддя Комунарського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Симаченко Л. І., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області (у відставці); 

Плахтій І. Б., суддя Луцького міськрайонного суду 

Волинської області 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів     

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 

 



92.  “Докази і доказування в 

адміністративному 

судочинстві” 

1-2 квартал 2021 р.  – 

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну, апробація  

дистанційного навчального 

курсу  

 

  

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий консультант 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, суддя Верховного Суду України 

у відставці, заслужений юрист України; 

заступник керівника групи: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Яворська О. О., старший науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Гончар Л. Я., суддя Вищого адміністративного 

суду України, к. ю. н.; 

Ільков В. В., суддя Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду, д. ю. н., доцент; 

Кукоба О. О., суддя Полтавського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Ситников О. Ф., суддя Вищого адміністративного 

суду України у відставці, к. ю. н. 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

 

Дистанційна 

93.  “Актуальні питання 

застосування 

господарського 

процесуального 

законодавства” 

 

1-3 квартал 2021 р. – 

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну,  

 

4  квартал 2021 р. – 

апробація  навчального 

курсу 

 

 

 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Банасько О. О., суддя Касаційного господарського 

суду у складі Верховного суду; 

Гребенюк Т. Д., суддя господарського суду 

Харківської області, к. ю. н.;  

Огороднік Д. М., суддя господарського суду 

Донецької області, к. ю. н.; 

Васильченко Т. В., суддя Господарського суду      

м. Києва, к. ю. н.; 

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області, к. ю. н.; 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



Малєєва О. В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області; 

Міліціанов Р. В., суддя Господарського суду 

Вінницької області;  

Фонова О. С., суддя Господарського суду 

Луганської області, к. ю. н. 

94.  “Основи саморегуляції та її 

роль в адаптації до 

суддівської діяльності” 

3-4 квартал 2021 р. -  

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну,  

 

4  квартал 2021 р. – 

апробація навчального 

курсу 

 

 

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду   

м. Києва; 

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Чумаченко Т. А., суддя Вищого адміністративного 

суду України у відставці, к. ю. н. 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів    

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

 

Дистанційна 

95.  “Проблемні питання 

доказування в цивільному 

судочинстві” 

1-4 квартал 2021 р. – 

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну, апробація  

курсу  

 

 

 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

заступник керівника групи: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи, залучені за згодою: 

Дудар Т. В., суддя Березанського міського суду 

Київської області; 

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

м. Львова; 
Маліновська В. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська 

96.  “Розгляд справ щодо 

злочинів проти статевої 

свободи та статевої 

недоторканості” 

 

1-2 квартал 2021 р. – 

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну, апробація  

курсу  

 

Керівники групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду             

м. Києва, к. ю. н; 

Левко В. Б., суддя Дніпровський районного суду 

м. Києва; 
Марко Я. Р., суддя Шевченківського районного 

суду м. Запоріжжя; 
Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду м. Харкова, к. ю. н;  
Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду м. Києва; 
Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист 

України 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



97.  “Розгляд справ про захист 

права власності” 

 

 

 

 

1-4 квартал 2021 р. – 

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну, апробація  

курсу  

 

 

 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

Гуцал Л. В., директор Харківського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя апеляційного суду Харківської області 

у відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 
члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду 

міста Києва; 

 Данчук В. В., суддя Лугинського районного суду 

Житомирської області;  

Дудар Т. В., суддя Березанського міського суду 

Київської області; 

Котельва К. О., суддю Галицького районного 

суду міста Львова; 

Котельва К. О., суддя Галицького районного 

суду м. Львова; 
Маліновська В. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя Донецької області;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Юровська Г. В., суддя Конституційного Суду 

України, к. ю. н., заслужений юрист України 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 

98.  “Судовий захист дітей у 

конфлікті з законом” 

 

2-3 квартал 2021 р. – 

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну, апробація  

курсу  

 

  

 

Керівник групи: 

      Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду    

м. Києва; 

Семенюк В. М., заступник начальника відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

 

 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Дистанційна 



члени групи від НШСУ: 

     Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

Самофал М. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів та 

органів суддівського врядування Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

    Циктіч В. М., суддя Шевченківського районного 

суду м. Києва; 

     Штих Т. В., суддя Дзержинського районного суду 

м. Харкова; 

     Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

 

Спільно з українсько-нідерландським 

проектом “Вдосконалення системи захисту дітей по 

відношенню до дітей у конфлікті з законом в Україні” 

та  Всеукраїнською фундацією “Захист прав дитини” 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

99.  “Забезпечення гендерної 

рівності” 

2 квартал 2021 р. – 

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну, 

 

3 квартал 2021 р. – 

апробація дистанційного 

навчального курсу  

 

 

 

Керівник групи: 

Фулей Т. І., начальник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н., 

заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Гетьман А.Б., провідний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Кучів О. М., провідний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Кравченко М. В., голова Обухівського районного 

суду Київської області; 

Лапчевська О. Ф., суддя-спікер Київського 

апеляційного суду;  

Левик Я. А., суддя Львівського апеляційного суду;  

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 

 



Москаль Р. М., суддя Львівського окружного 

адміністративного суду; 

Савчак А. В., суддя Перемишлянського районного 

суду Львівської області, к. ю. н.;  

Сапальова Т. В., суддя Сьомого апеляційного 

адміністративного суду 

 

Спільно з українсько-канадським Проєктом 

підтримка судової реформи 

100.  “Соціономічна 

компетентність судді” 

3-4 квартал 2021 р.- 

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну, апробація  

курсу  

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України; 

Семенюк В. М., заступник начальника відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду    

м. Києва; 

Трофімова Л. В., суддя Черкаського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н., доцент; 

Чумаченко Т. А., суддя Вищого адміністративного 

суду України у відставці, к. ю. н. 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів     

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 

 

101.  “Мова судово-

процесуальної сфери” 

 

 

3 квартал 2021 р. –  

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну, 

 

4 квартал 2021 р. – 

апробація  

  навчального курсу 

 

Керівник групи: 

Кабиш О. О., головний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ф. н., доцент;  

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів та 

працівників  

апаратів  судів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Дистанційна 



Здебський О. С., старший науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи від НШСУ: 

Пивоваров В. М., виконувач обов’язків завідувача 

кафедри культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого,  к. ф. н, доцент 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

102.  “Розгляд кримінальних 

проваджень, пов’язаних із 

домашнім насильством” 

1-2 квартал 2021 р. –  

апробація дистанційного 

навчального курсу 

 

 

 

 

Керівник групи: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Кравчук О. В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Пустовойтова Т. Л., начальник відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

Семенюк В. М., заступник начальника відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

Фулей Т. І., начальник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н., 

заслужений юрист України; 

Швець А. Ю., провідний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Адель Кент, директор Національного 

суддівського інституту Канади; 

Дистанційний 

навчальний курс 

для     

суддів першої 

інстанції 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



Єремейчук С. В., суддя Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного суду; 

Кравченко М. В., голова Обухівського районного 

суду Київської області; 

Левко В. Б., суддя Дніпровського районного суду 

м. Києва; 

Легенька М., директор департаменту правової та 

соціальної допомоги ГО “Ла Страда–Україна”; 

Ростопіра В., експерт з судової реформи проекту 

“Підтримка судової реформи”; 

Тандир О. В., голова Макарівського районного 

суду Київської області; 

Черепаха К., віце-президент ГО “ЛА Страда–

Україна”; 

Шевиріна Т. Д., суддя Очаківського 

міськрайонного суду Миколаївської області; 

Шелест І. М., суддя Червонозаводського 

районного суду м. Харкова; 

Шендрікова Г. О., суддя Буського районного 

суду Львівської області 

 

Спільно з проектом “Підтримка судової реформи” 

103.  “Пробація в кримінальному 

судочинстві”  

 

 

 

1 квартал 2021 р. – 

апробація дистанційного 

навчального курсу 

 

 

 

Керівник групи: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Кравчук О. В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Швець А. Ю., провідний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Дистанційний 

навчальний курс 

для 

суддів першої 

інстанції 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

 Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

Дистанційна  



члени групи, залучені за згодою: 

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя; 

Марчук Н. О., суддя Касаційного кримінального 

суду у складі Верховного Суду; 

Середа К. О., суддя Печерського районного суду 

міста Києва, к. ю. н. 
104.  “Врегулювання спорів за 

участю судді” 

(цивільна юрисдикція) 

1-2 квартал 2021 р. –  

апробація дистанційного 

навчального курсу 

 

 

 

  

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України із розгляду цивільних і кримінальних справ у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України; 

Заступник керівника групи: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Кратко Д. М., суддя Маловиськівського районного 

суду Кіровоградської області; 

Потапенко А. В., суддя Ржищевського міського 

суду Київської області; 

Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного 

суду Київської області 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 

105.  “Врегулювання спорів за 

участю судді” 

(господарська юрисдикція) 

1-2 квартал 2021 р. –  

апробація дистанційного 

навчального курсу 

 

 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, к. ю. н., заслужений юрист України; 

 

 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Дистанційна 



Заступник керівника групи: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Омельян О. С., суддя господарського суду 

Житомирської області 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

106.  “Врегулювання спорів за 

участю судді” 

(адміністративна 

юрисдикція) 

1-2 квартал 2021 р. – 

апробація дистанційного 

навчального курсу 

 

 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

Заступник керівника групи: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Дудін С. О., суддя Київського окружного 

адміністративного суду 

 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



Вебінари: 

107.  “Актуальні питання 

написання судового 

рішення в 

адміністративному 

судочинстві” 

 

1- квартал 2021р.  – 

розробка вебінарів 

 

2-3 квартал 2021р. 

– апробація  вебінарів 

 

 

 

Керівник групи: 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

Яворська О. О., старший науковий співробітник  

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Гуцал М. І., суддя Другого апеляційного 

адміністративного суду у відставці; 

Кукоба О. О., суддя Полтавського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Маринченко В. Л., суддя Верховного Суду 

України у відставці; 

Ситников О. Ф., суддя Вищого 

адміністративного суду України у відставці, к. ю. н.; 

Терлецька О. О., суддя Київського окружного 

адміністративного суду 

 

Спільно з Проєктом ЄС “Право-Justice” 

 

7 вебінарів по  

1 год. 20 хв. для 

суддів першої 

інстанції  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

 

Очна / онлайн 

 

 

 

Відеолекції: 

108.  Тематичні відеолекції 

українських та 

міжнародних експертів під 

час підготовки суддів 

Верховного Суду (жовтень-

грудень 2020 року) 

  

1-2 квартал 2021 р. 

підготовка відеолекцій та 

вебінару 

Керівник групи: 

Пустовойтова Т. Л., начальник відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

члени групи від НШСУ: 

Семенюк В. М., заступник начальника відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

Міндрул Т. В., головний спеціаліст відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України 

 

Спільно з проектом РЄ “Подальша підтримка 

виконання Україною рішень у контексті статті 6 

Європейської конвенції з прав людини” 

 

 

19 відеолекцій для 

суддів (50 хв.), 

 

1 вебінар для 

суддів  

(2 год 30 хв) 

Очна / онлайн/ 

дистанційна 

 



Тренінги, семінари-практикуми та посібники для підготовки викладачів (тренерів), а також розробників і рецензентів тестових матеріалів: 

109.  “Вдосконалення 

ораторської майстерності 

викладачів Національної 

школи суддів України” 

 

2 – 3 квартал 2021 р. – 

розробка тренінгу,  

 

4 квартал 2021 р.- 

апробація 

 

 

  

Керівник групи: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Кабиш О. О., головний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ф. н., доцент; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України; 

Терлецький О. О., викладач-науковий 

консультант  відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України; 

Яворська О. О., старший науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.;  

члени групи, залучені за згодою: 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду м. Дніпропетровська 

1-денний тренінг 

для викладачів 

(тренерів) 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Очна, онлайн 

 

110.  “Мовне оформлення 

навчальних курсів для 

суддів” 

 

1 квартал 2021 р. –  

апробація  

 

2 квартал 2021 р. – 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

Керівник групи:  

Кабиш О. О, головний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ф. н., доцент;   

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

1-денний тренінг 

для викладачів 

(тренерів)  

 

Збірка матеріалів 

навчального курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

Очна, онлайн 

 



Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Здебський О. С., старший науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Яворська О. О., старший науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.;   

 члени групи, залучені за згодою: 

Шаповалова О. А.,  суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

111.  “Особливості роботи 

команди тренерів під час 

дистанційного навчання в 

умовах карантину” 

1 – 2 квартал 2021 р. – 

завершення розробки 

дистанційного навчального 

курсу, апробація 

 

 

 

 

Керівник групи: 

Коротких О. А., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Кабиш О. О., головний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ф. н., доцент; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

Дистанційний 

навчальний курс 

для викладачів 

(тренерів) 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 Дистанційна  

 



підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою:  

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

112.  “Оформлення   навчально-

методичних матеріалів” 

2 квартал 2021 р. –  

розробка семінар-

практикуму 

 

3 квартал 2021 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для викладачів 

(тренерів)  

Керівник групи: 

Кабиш О. О., головний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ф. н., доцент;  

члени групи від НШСУ:   

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Яворська О. О., старший науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України, к. ю. н.;   

 члени групи, залучені за згодою:  

Кратко Д. М., суддя Маловисківського районного 

суду Кіровоградської області; 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України 

0,5-денний 

семінар-практикум 

для викладачів 

(тренерів) 

 

Збірка матеріалів 

навчального курсу 

 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

 

Очна, онлайн 

 

  

113.  “Наставництво (коучинг) у 

системі формування 

професійних навичок 

майбутнього судді” 

1 квартал 2021 р.-  

підготовка навчального 

посібника 

 

 

Керівник групи: 

Коротких О. А., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист України;  

заступник керівника групи: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

Посібник для 

суддів-наставників 

Паперова 

або електронна 



Пустовойтова Т. Л., начальник відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

Сніцаренко Д. В.,  заступник  начальника  відділу 

спеціальної  підготовки  кандидатів  на  посаду  судді 

Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Бабко В. В., суддя  Деснянського  районного  суду 

міста Києва;  

Вільгушинський М. Й., суддя Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, д. ю. н;  

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду  

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України;  

Юровська Г. В., суддя Конституційного Суду 

України, к. ю. н., заслужений юрист України 

 

 Спільно з Проектом ЄС “ПРАВО-JUSTICE”  

114.  “Психологічні особливості 

спілкування з учасниками 

судового процесу, які 

мають досвід 

психотравмуючого 

впливу” 

3-4 квартал 2021 р. – 

підготовка методичного 

посібника 

 

 

 

 

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів Національної школи суддів України, к. п. н.; 

заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів України, 

д. п. н., старший науковий співробітник; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково-методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України 

Методичний 

посібник для 

тренерів тренінгу 

Паперова або 

електронна 

 

Посібники для суддів, кандидатів на посаду судді та працівників апаратів судів: 

115.  “Верховенство права: дія 

принципу верховенства 

права при здійсненні 

правосуддя” 

2-4 квартал 2021 р. – 

розробка навчального 

посібника 

 

 

Співкерівники групи: 

Шукліна Н. Г., проректор з науково-дослідної та 

науково-методичної роботи Національної школи 

суддів України, к. ю. н., професор, заслужений юрист 

України;  

Фулей Т. І., начальник відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-

Навчальний 

посібник для 

суддів  

Паперова або 

електронна 



методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н., заслужений 

юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Гетьман А. Б., провідний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 
Грищук О. В., професор кафедри теорії та філософії 

права юридичного факультету Львівського національного 

університету ім. І. Франка, д. ю. н., заслужений юрист 

України; 

Губська О. А., суддя Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду, д. ю. н.;  

Олійник А. С., суддя  Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду, к. ю. н.;  

Савчин М. В., директор науково-дослідного 

інституту порівняльного публічного права та 

міжнародного права Ужгородського національного 

університету, Національний консультант Ради Європи з 

конституційної і парламентської реформ, д. ю. н., 

професор; 

Стефанів Н. С., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду;  

Уркевич В. Ю., суддя Касаційного господарського 

суду у складі Верховного Суду,  член-кореспондент 

Національної академії правових наук України, д. ю. н., 

професор   

Спільно з проектом ОБСЄ Гарантування  

дотримання прав людини” (ІІ фаза) 

116.  “Посібник з питань захисту 

економічної конкуренції, 

державної допомоги та 

засобів торговельного 

захисту” 

2-4 квартал 2021 р. – 

розробка навчального 

посібника 

 

Керівник групи: 

Шукліна Н. Г., проректор з науково-дослідної та 

науково-методичної роботи Національної школи 

суддів України, к. ю. н., професор, заслужений юрист 

України;  

члени групи від НШСУ: 

Кучерук Н. С., провідний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Представники проекту та залучені ними експерти 

 

Навчальний 

посібник для 

суддів  

Паперова або 

електронна 



Спільно з проектом ЄБРР “Тренінг із питань 

конкуренції та державної допомоги” 

117.  Посібник для слідчих суддів 

 

 

 

2 - 3 квартал 2021 р. – 

підготовка навчального 

посібника 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду м. Києва 

(2012-2018); 

члени групи від НШСУ: 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

Остудімов Б. А., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

України у відставці, к. ю. н., заслужений юрист 

України; 

Шаповалова І. С., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області, 

доктор філософії в галузі права; 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду 

міста Києва, к. ю. н.;  

Муратова С. О., суддя Київського районного суду 

м. Харкова, к. ю. н;  

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського районного 

суду міста Києва;  

Глубоченко С. М., суддя Жовтневого районного 

суду Миколаївської області 

 

За підтримки Консультативної місії ЄС в Україні 

Посібник для 

суддів та 

кандидатів на 

посаду судді 

 

Паперова або 

електронна 

118.  “Вирішення спорів про  

порушення правил 

політичного фінансування” 

3-4 квартал 2021 р. – 

розробка навчального 

посібника 

 

 

Керівник групи: 

Цуркан М. І., директор Тестологічного центру 

Національної школи суддів України, суддя Вищого 

адміністративного суду України у відставці, 

заслужений юрист України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Арланова Р. Д., провідний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України;  

 

Навчальний 

посібник для 

суддів  

Паперова або 

електронна 



члени групи, залучені за згодою: 

Мохончук Б. С., асистент кафедри 

конституційного права України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

к. ю. н.;  

Романюк П. В., асистент кафедри 

конституційного права України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

к. ю. н.  

 

Спільно з Міжнародною фундацією виборчих 

систем (IFES) 

119.  “Огляд судової практики за 

ст. 212-15, 212-21 Кодексу 

України про 

адміністративні 

правопорушення” 

1-2 квартал 2021 р. – 

розробка навчального 

посібника 

 

 

Керівник групи: 

Цуркан М. І., директор Тестологічного центру 

Національної школи суддів України, суддя Вищого 

адміністративного суду України у відставці, 

заслужений юрист України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Арланова Р. Д., провідний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Мохончук Б. С., асистент кафедри 

конституційного права України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

к. ю. н.;  

Романюк П. В., асистент кафедри 

конституційного права України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

к. ю. н.  

 

Спільно з Міжнародною фундацією виборчих 

систем (IFES) 

Навчальний 

посібник для 

суддів  

Паперова або 

електронна 

120.  “Методичні рекомендації 

щодо допиту дитини в 

судовому засіданні“ 

 

2-4 квартал 2021 р. - 

розробка методичних 

рекомендацій 

 

 

 

Співкерівники групи: 

      Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки 

суддів, к. п. н.; 

     Семенюк В. М., заступник начальника відділу 

міжнародного співробітництва Національної школи 

суддів України; 

 

Підготовка 

методичних 

матеріалів 

Паперова або 

електронна 



члени групи, залучені за згодою: 

     Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду     

м. Києва; 

     Борець Є. О., суддя Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області;   

    Донцов Д. Ю., суддя Приморського районного суду 

міста Одеси; 

     Штих Т. В., суддя Дзержинського районного суду 

м. Харкова; 

     Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

 

Спільно з українсько-нідерландським проектом 

“Вдосконалення системи захисту дітей по 

відношенню до дітей у конфлікті з законом в Україні” 

та  Всеукраїнською фундацією “Захист прав дитини” 

121.  “Роль пробації у 

кримінальному судочинстві 

України” 

4 квартал 2021 р. –  

2 квартал 2022 р. – 

підготовка навчального 

посібника 

 

 

Авторський колектив від НШСУ: 

Ковтюк Є. І., головний науковий співробітник 

відділу “Тестологічний центр” Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці; 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н. 

 

Спільно з Проектом пробації NORLAU Норвезької 

місії з питань верховенства права в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний 

посібник для 

суддів першої 

інстанції, 

кандидатів на 

посаду судді та 

працівників 

апаратів судів 

Паперова або 

електронна 

 

  



Інша науково-методична діяльність: 

122.  Підготовка інформаційно-

методичних матеріалів з 

тематики застосування 

Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з прав 

людини 

1-4 квартал 2021 р. - 

проведення дослідження 

 

 

 

Працівники відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та науково-методичного забезпечення 

суддівської освіти Національної школи суддів України 

 

Рекомендації, 

аналітичні 

матеріали, 

наукова чи 

доповідна записка, 

наукова стаття 

Навчальний 

процес 

кандидатів на 

посаду судді 

 

Підготовка та 

підвищення 

кваліфікації 

суддів 

 

Підготовка та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

апаратів судів 

123.  Підготовка інформаційно-

методичних матеріалів з 

тематики реалізації прав без 

дискримінації за будь-якою 

ознакою 

1-4 квартал 2021 р. - 

проведення дослідження 

 

 

 

Працівники відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та науково-методичного забезпечення 

суддівської освіти Національної школи суддів України 

 

Рекомендації, 

аналітичні 

матеріали, 

наукова чи 

доповідна записка, 

наукова стаття 

Навчальний 

процес 

кандидатів на 

посаду судді 

 

Підготовка та 

підвищення 

кваліфікації 

суддів 

 

Підготовка та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

апаратів судів 

124.  Підготовка інформаційно-

методичних матеріалів 

соціального контексту 

здійснення судочинства, в 

тому числі забезпечення 

принципу гендерної 

рівності при здійсненні 

правосуддя та 

впровадження гендерного 

1-4 квартал 2021 р. - 

проведення дослідження 

 

 

 

Працівники відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та науково-методичного забезпечення 

суддівської освіти Національної школи суддів України 

 

Рекомендації, 

аналітичні 

матеріали, 

наукова чи 

доповідна записка, 

наукова стаття 

Навчальний 

процес 

кандидатів на 

посаду судді 

 

Підготовка та 

підвищення 

кваліфікації 

суддів 

 



інтегрування в судову 

систему 

Підготовка та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

апаратів судів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Плану Науково-дослідної та науково-

методичної роботи Національної школи суддів 

України на 2021 рік 

 

Підготовка викладачів/тренерів у Національній школі суддів України у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Найменування 

навчального курсу 
Строк виконання Виконавці: 

Форми та місце упровадження 

результатів роботи 

1.  “Підготовче провадження у 

господарському 

судочинстві” 

2 квартал 2021р. –

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України; 

Свиридова Н. О., головний спеціаліст відділу спеціальної 

підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Малєєва О. В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області; 

Фонова О. С., суддя Господарського суду Луганської 

області, к. ю. н. 

Тренінг у рамках підготовки 

кандидатів на посаду судді 

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 

 

 

 

 

 

 

2.  “Відповідальність за 

порушення господарських 

зобов’язань” 

2 квартал 2021 р. –

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист України, к. ю. н.;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України; 

Свиридова Н. О., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Банасько О. О., суддя Касаційного господарського суду 

у складі Верховного Суду;  

Малєєва О. В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області; 

Тренінг у рамках підготовки 

кандидатів на посаду судді 

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 



Фонова О. С., суддя Господарського суду Луганської 

області, к. ю. н. 

3.  “Захист права власності. 

Проблемні питання єдності 

судової практики” 

 

 

3-4 квартал 2021 р. –

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Співкерівники групи: 
Умнова О. В., викладач-координатор відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, 
суддя Вищого спеціалізованого суду України із розгляду 

цивільних і кримінальних справ у відставці, к. ю. н.,  заслужений 

юрист України; 

 Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

 члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, к. ю. н.; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 
члени групи, залучені за згодою: 

Гаврищук А. В., суддя Миронівського районного суду 

Київської області; 

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду міста 

Львова; 

Нижній А. В., суддя Ленінського районного суду                    

м. Дніпропетровська; 

Потапенко А. В., суддя Ржищівського міського суду 

Київської області; 

        Юровська Г. В.,  суддя  Конституційного  Суду України, 

к. ю. н., заслужений юрист України 

Тренінг у рамках підготовки  

кандидатів на посаду судді 

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 

 

 

 

 

4.  “Порушення правил 

безпеки дорожнього руху 

або експлуатації транспорту 

особами, які керують 

транспортними засобами 

(ст. 286 КК). Особливості 

кваліфікації та сукупності 

злочинів” 

2 квартал 2021 р. –

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи: 

Коротких О. А., начальник відділу підготовки викладачів 

(тренерів) Національної школи суддів України, суддя 

Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист 

України; 

члени групи від НШСУ: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки викладачів 

(тренерів) Національної школи суддів України, суддя 

Оболонського районного суду м. Києва (2012-2018); 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України;       

 

 

Тренінг у рамках підготовки 

кандидатів на посаду судді та 

суддів 

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 

 

 



члени групи, залучені за згодою: 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду міста 

Києва, к. ю. н.;  

Зубар В. В., суддя Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ; 

Константинов Д. С., суддя  Красноградського районного 

суду Харківської області; 

Місечко М. М., суддя Оболонського районного суду 

міста Києва;  

Муратова С. О., суддя Київського районного суду              

м. Харкова, к. ю. н.; 

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду України у 

відставці, к. ю. н., заслужений юрист України 

 

5.  “Судовий розгляд 

кримінальних  проваджень 

щодо легалізації 

(відмивання)    доходів, 

одержаних   злочинним 

шляхом” 

 

 

1 квартал 2021 р. –             

проведення тренінгу 

для тренерів 

Керівник групи: 

 Іщенко О. П., заступник  начальника  відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів та органів 

суддівського врядування Національної школи суддів України,   

к. ю. н.; 

заступник керівника групи: 

 Самофал М. М., заступник начальника відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів та органів 

суддівського врядування Національної школи суддів України,   

к. ю. н.;    

                 члени групи, залучені за згодою: 

 Білль Тео, суддя (Бельгія), міжнародний експерт проекту  

РЄ/ЄС  “Посилення  заходів  щодо  протидії відмиванню  коштів  

та  фінансуванню  тероризму  в Україні”; 

 Дмитренко Т. Л., національний експерт проекту РЄ/ЄС 

“Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та 

фінансуванню тероризму в Україні”; 

 Іванчук С. В., суддя  господарського  суду Львівської 

області;  

 Огурецький В. П., суддя  Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного Суду 

Спільно з Проектом РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії 

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні” 

Тренінг у рамках підготовки 

суддів  

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

6.  “Розгляд судами 

кримінальних проваджень 

щодо незаконного обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів”   

1 квартал 2021 р. – 

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи: 

        Кузьменко В. П., заступник начальника відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-методичного 

забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист України; 

Тренінг у рамках підготовки 

суддів  

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 



заступник керівника групи: 

       Чайкіна О. В., суддя Дзержинського районного суду               

м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Ахтирська Н. М., викладач-сумісник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, 

доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Інституту права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка к. ю. н.;  

Бахарєва Г. М., старший науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти Національної 

школи суддів України; 

члени групи залучені за згодою: 

      Березюк В. В., суддя Новомосковського міськрайонного 

суду Дніпропетровської області; 

     Земляной В. В., суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист України; 

     Котубей І. І., суддя, голова Мукачівського міськрайонного 

суду Закарпатської області; к. ю. н.; 

     Мантуляк Ю. В., суддя Кам’янець – Подільського 

міськрайонного суду Хмельницької області, к. ю. н.; 

     Незнамова І. М., суддя, голова Кузнецовського міського 

суду Рівненської області; 

     Яковлєва С. В., суддя Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного Суду  

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

7.  “Розгляд судами 

кримінальних проваджень 

про злочини проти безпеки 

виробництва” 

 

1  квартал 2021 р. – 

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи: 

Кузьменко В. П., заступник начальника відділу наукових 

досліджень проблем судочинства та науково-методичного 

забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів 

України, суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист України; 

заступник керівника групи: 

      Муратова С. О., суддя Київського районного суду                   

м. Харкова, к. ю. н; 

члени групи від НШСУ: 

Ахтирська Н. М., викладач-сумісник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, 

доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Інституту права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка к. ю. н.;  

Тренінг у рамках підготовки 

суддів  

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 



Бахарєва Г. М., старший науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти Національної 

школи суддів України; 

      Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів України, суддя 

апеляційного суду Харківської області у відставці; 

Цімох Л. О., провідний науковий співробітник відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та науково-

методичного забезпечення суддівської освіти Національної 

школи суддів України; 

члени групи залучені за згодою: 

       Бабайлова Л. М., суддя Деснянського районного суду                   

м. Києва; 

Земляной В. В., суддя Верховного Суду України у відставці, 

заслужений юрист України; 

      Савкова С. В., суддя, секретар судової палати з розгляду 

кримінальних справ та справ про адміністративні 

правопорушення Донецького апеляційного суду; 

      Чайкін І. Б., суддя Жовтневого районного суду                              

м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, к. ю. н.; 

       Яковлєва С. В., суддя Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного Суду 

8.  “Перешкоджання у 

здійсненні судочинства  

(процесуальні 

інтервенції). Методи  

протидії” 

2 квартал 2021 р. –

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи:  

Коротких О. А.,  начальник  відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів  України,  

суддя  Верховного  Суду  України  у відставці, заслужений 

юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки викладачів 

(тренерів) Національної школи суддів України;  

Здебський О. С., старший науковий співробітник відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Булейко О. Л., суддя Касаційного кримінального суду у 

складі Верховного суду, к. ю. н.;  

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного суду   

м. Запоріжжя;  

Омельян О. С., суддя господарського суду 

Житомирської області;  

Тренінг у рамках підготовки 

суддів  

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 



Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного суду 

м. Дніпропетровська, к. ю. н.; 

Константинов Д. С., суддя  Красноградського районного 

суду Харківської області; 

Шаповалова О. А., суддя  Верховного  Суду  України  у 

відставці, к. ю. н., заслужений юрист України 

9.  “Актуальні питання 

процесуального 

законодавства у 

господарському 

судочинстві”пол 

 

2 квартал 2021 р. –

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи:  

Потильчак О. І.,  викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів  

України,  суддя  Верховного  Суду  України  у відставці, к. ю. н.,  

заслужений юрист України;  

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Малєєва О. В., суддя господарського суду Івано-

Франківської області;  

Фонова О. С., суддя Господарського суду Луганської 

області, к. ю. н. 

Тренінг у рамках підготовки 

суддів  

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 

10.  “Особливості провадження 

щодо кримінальних 

проступків” 

 

 

 

2 квартал 2021 р. –

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи: 

Коротких О. А., начальник відділу підготовки викладачів 

(тренерів) Національної школи суддів України, суддя  

Верховного Суду України у відставці, заслужений юрист 

України;  

члени групи від НШСУ: 

Здебський О. С., старший науковий співробітник відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України;  

Короткова О. С., викладач відділу підготовки викладачів 

(тренерів) Національної школи суддів України, суддя 

Оболонського районного суду м. Києва  (2012-2018); 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Жмудь В. О., суддя Святошинського районного суду 

міста Києва;  

Заруба П. І., суддя  Дарницького  районного  суду               

м. Києва, к. ю. н.;  

Муратова С. О., суддя Київського районного суду              

м. Харкова, к. ю. н.; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського районного суду 

м. Києва; 

Тренінг у рамках підготовки 

суддів  

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 



Шаповалова О. А., суддя  Верховного  Суду  України  у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України 

11.  “Захист прав людини 

передбачених ст. 206 КПК 

України слідчим суддею 

при здійсненні правосуддя” 

 

 

3 квартал 2021 р. –

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки викладачів 

(тренерів) Національної школи суддів України, суддя 

Оболонського районного суду м. Києва (2012-2018); 

члени групи від НШСУ: 

Здебський О. С., старший науковий співробітник відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України;  

Коротких О. А., начальник відділу підготовки викладачів 

(тренерів) Національної школи суддів  України,  суддя  

Верховного  Суду  України  у відставці, заслужений юрист 

України;  

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Заруба П. І., суддя Дарницького  районного  суду м. Києва, 

к. ю. н.;  

Кратко Д. М., суддя Маловисківського районного суду 

Кіровоградської області; 

Муратова С. О., суддя Київського районного суду                

м. Харкова, к. ю. н.; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського районного суду   

м. Києва; 

Шаповалова О. А., суддя  Верховного  Суду  України  у 

відставці, к. ю. н.,  заслужений юрист України 

Тренінг у рамках підготовки 

суддів  

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

12.  “Вирішення спорів, що 

виникають із договорів 

страхування” 

 

 

2 квартал 2021 р. – 

проведення тренінгу 

для тренерів 

 

Керівник групи: 

Потильчак О. І., викладач-координатор відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, 

суддя Верховного Суду України у відставці, к. ю. н.,  

заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Грек Б. М., суддя Північного апеляційного господарського 

суду; 

Дупляк О. М., суддя господарського суду міста Києва,            

к. ю. н. 

Тренінг у рамках підготовки 

суддів  

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 



13.  “Новина як ефективний 

засіб судової комунікації” 

 

(за ініціативою Вищої ради 

правосуддя) 

 

 

2-3 квартал 2021 р. –                       

проведення тренінгу 

для тренерів  

 

 

Керівник групи: 

Шамрай О. В., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності судів та органів суддівського 

врядування Національної школи суддів України,  к. ю. н.; 

заступник керівника групи: 

Кузьміна О. М., головний спеціаліст відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів та органів 

суддівського врядування Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Сатовська А., експертка українсько-канадського проекту 

“Підтримка судової реформи”; 

Чорна-Гаража Н. В., прессекретар Вінницького 

апеляційного суду; 

Шинкарук Д., координатор з питань комунікацій 

українсько–канадського проекту “Підтримка судової реформи”  

Спільно з українсько-канадським проектом “Підтримка 

судової реформи” 

Тренінг для прес-секретарів та 

відповідальних за зв’язки з 

громадськістю 

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 

14.  “Комунікація як засіб 

підвищення довіри до 

системи правосуддя” 

 

 

2-3 квартал 2021 р. – 

 проведення тренінгу 

для тренерів  

 

 

Керівник групи: 

Шамрай О. В., начальник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності судів та органів суддівського 

врядування Національної школи суддів України,  к. ю. н.; 

заступник керівника групи: 

Кузьміна О. М., головний спеціаліст відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів та органів 

суддівського врядування Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Баранько Ю. А., журналіст інформагентства “Нова Доба” – 

автор і керівник проекту “Юридична грамотність на щодень”; 

Бойко Н. Д., начальник управління з організаційного 

забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного 

суду; 

Волошко О. М., прессекретар Полтавського апеляційного 

суду;  
Давид О. В., викладач Національної школи суддів України, 

член Національної спілки журналістів; 

Крутень Л. І., головний спеціаліст із забезпечення зв’язків 

з засобами масової інформації П’ятого апеляційного 

адміністративного суду; 

Шинкарук Д., координатор з питань комунікацій 

українсько–канадського проекту “Підтримка судової реформи” 

 

Тренінг для прес-секретарів та 

відповідальних за зв’язки з 

громадськістю  

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 



Спільно з українсько-канадським проектом “Підтримка 

судової реформи” 

 


