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ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Національної школи суддів України 
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ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Національної школи суддів України на 2022 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.  “Психологічні особливості 

ефективного спілкування в 

діяльності суддів” 

1-2 квартали 2022 р., 

розробка тренінгу, 

апробація 

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., ст. н. співр.; 

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 Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,    

к. ю. н., заслужений юрист України 

 

1-денний 

тренінг 

для 

кандидатів на 

посаду судді 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна /онлайн 



Тренінги для підготовки та періодичного навчання суддів: 

Очні навчальні курси: 

2.  “Реалізація прав людини і 

основоположних свобод без 

дискримінації” 
 

1-2 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу, 

 

3-4 квартали 2022 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: 

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;  

члени групи, залучені за згодою: 

Гарський О. В., суддя Малиновського районного 

суду міста Одеси; 

Гладишева Х. В., суддя Франківського районного 

суду м. Львова; 

Котормус Т. І. суддя Кам’янка-Бузького 

районного суду Львівської області; 

Мицак М. C., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області; 

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного 

суду міста Черкаси; 

Піхало Н. В., суддя Першотравневого районного 

суду міста Чернівців 

1-денний тренінг 

для суддів 

загальної та  

адміністративної 

юрисдикцій 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна /онлайн 

3.  “Спори про захист права 

власності в господарській 

діяльності” 

 

 

 

1-2 квартали 2022 р.  – 

розробка тренінгу 

 

3  квартал 2022 р. – 

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; 

 

 

1-денний тренінг 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Очна/онлайн 

 

 



члени групи, залучені за згодою: 

Власов Ю. Л., суддя Касаційного господарського 

суду у складі Верховного Суду; 

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області; 

Малєєва О. В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області; 

Міліціанов Р. В., суддя-спікер Господарського 

суду Вінницької області, к. ю. н.;  

Крижний О.М., суддя Господарського суду 

Дніпропетровської області 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

 

4.  “Спори у справах про 

банкрутство” 

 

 
 

 

1-2 квартали 2022 р.  – 

розробка тренінгу 

 

3 квартал 2022 р. - 

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: 

Банасько О. О., суддя Касаційного 

господарського суду у складі Верховного Суду; 

Вечірко І.О., суддя Центрального апеляційного 

господарського суду; 

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області; 

Грабован Л. І., суддя Господарського суду 

Одеської  області;    

Грек Б. М., суддя Північного апеляційного 

господарського суду, к. ю. н.;  

  Янюк О. С.,  суддя Господарського суду Київської 

області 

1-денний тренінг 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна/онлайн 

 

5.  “Повідомлення про підозру: 

проблемні питання 

діяльності слідчого судді” 

2-3 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу 

 

 3 квартал 2022 р. – 

апробація,  проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду              

міста Києва (2012-2018);  

члени групи від НШСУ: 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) НШСУ; 

1-денний тренінг 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Очна/онлайн 



 члени групи, залучені за згодою: 

Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду міста Харкова, к. ю. н; 

Шаповалова І. С., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області,                     

к. ю. н.; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду 

міста Києва, к. ю. н.;  

Киян Д. В., суддя Жовтневого районного суду                     

міста Маріуполя Донецької області  

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань  

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

6.  “Міжнародне 

співробітництво під час 

кримінального 

провадження” 

 

 

 

 

2-4 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу 

 

 4 квартал 2022 р. – 

апробація,  проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду              

міста Києва (2012–2018);  

члени групи від НШСУ: 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду міста Харкова, к. ю. н; 

Шаповалова І. С., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області,                     

к. ю. н.; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва 

1-денний тренінг 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань  

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна/онлайн 

7.  “Окремі аспекти діяльності 

слідчого судді щодо 

судового контролю за 

дотриманням прав, свобод 

та інтересів осіб у 

кримінальному 

провадженні” 

2-4 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу 

 

4 квартал 2022 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012–2018);  

члени групи від НШСУ: 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду міста Харкова, к. ю. н; 

1-денний тренінг 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань  

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна/онлайн 



Шаповалова І. С., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області,                   

к. ю. н.; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду 

міста Києва, к. ю. н.;  

Ікорська Є. С., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя Донецької області 

 

За підтримки Консультативної місії ЄС в Україні 

 

8.  “Новели адміністративного 

процесу у світлі Закону 

“Про адміністративну 

процедуру” ” 

3-4 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу 

 

1 квартал 2023 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

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: 

Бевзенко В. М., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,  

д. ю. н.; 

Панченко Н. Д., суддя Київського 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; 

Шувалова Т. О., суддя Донецького окружного 

адміністративного суду 

1-денний тренінг 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань  

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна/онлайн 

9.  “Підходи та вимоги до 

написання судових рішень у 

цивільному судочинстві” 

3-4 квартали 2022 р. - 

розробка тренінгу, 

апробація, проведення 

тренінгу 

для тренерів 

 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

 

 

 

1-денний тренінг 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 

 



члени групи від НШСУ: 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів, суддя 

Апеляційного суду Харківської області у відставці; 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення НШСУ, суддя 

Апеляційного суду Дніпропетровської області у 

відставці; 

Прудка О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного 

суду міста Черкаси; 

Дудіков А. В., суддя Тернівського районного 

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;  

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова;  

Музика О. М., суддя Жовтневого районного 

суду міста Маріуполя 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

10.  “Провадження в цивільних 

справах у суді першої 

інстанції: проблемні 

питання” 

1-2 квартали 2022 р. -  

розробка тренінгу 

 

3 квартал 2022 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу  

для тренерів 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення Національної школи суддів, суддя 

Апеляційного суду Харківської області у відставці; 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області у відставці; 

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.; 

1-денний тренінг 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна /онлайн 

 



Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного 

суду міста Черкаси; 

Данчук В. В., суддя Лугинського районного суду 

Житомирської області; 

Дудіков А. В., суддя Тернівського районного 

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;  

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова;  

Маліновська В. М., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя 

11.  “Роль голови суду в 

забезпеченні ефективної 

діяльності суду” 

 

 

1-2 квартали 2022 р. –

розробка тренінгу,  

 

3-4 квартали 2022 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

 

Співкерівники групи: 

Фазикош Г. В., голова Закарпатського 

апеляційного суду, к. ю. 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 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: 

Деркач Н. М., голова Дніпровського 

апеляційного суду, к. ю. н.; 

Богацька Н. С., голова Південно-західного 

апеляційного господарського суду, к. ю. н.; 

Кузьмишин В. М., голова Сьомого апеляційного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Дрішлюк А. І., заступник голови Одеського 

апеляційного суду; 

Кримська О. М., заступник голови Запорізького 

апеляційного суду;  

Кравченко М. В., голова Обухівського районного 

суду Київської області; 

Заверуха О. Б., голова Восьмого апеляційного 

адміністративного суду 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

очна/онлайн 



12.  “Кримінально-правова 

характеристика віртуальних 

валют як засобу вчинення 

злочину” 

  

1-3 квартали 2022 р. –

розробка тренінгу, 

апробація 

 

4 квартал 2022 р. – 

проведення тренінгу для 

тренерів 

 

Співкерівники групи: 

Крівцов Д. А., суддя Московського районного 

суду міста Харкова; 

Самофал  М.М., заступник  начальника відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів 

та органів суддівського врядування Національної   

школи суддів 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; 

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.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Фортуна  Т.  Ю., суддя  Первомайського 

міськрайонного суду Миколаївської області 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 Очна/онлайн 

13.  “Арешт і конфіскація 

активів” 

1-3 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу 

 

4 квартал 2022 р. – 

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.; 

член групи від НШСУ: 

Слюсарева К. М., провідний науковий 

співробітник відділу “Тестологічний центр” 

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

Білль Тео, суддя (Бельгія), міжнародний експерт 

проєкту РЄ/ЄС “Посилення заходів щодо протидії 

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в 

Україні”; 

Овсянніков В. С., суддя Дергачівського 

районного суду Харківської області; 
Зімін М. В., суддя Жовтневого районного суду 

міста Кривого Рогу 

 

0,5-денний 

тренінг для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна /онлайн 



Спільно з Проєктом РЄ/ЄС “Посилення заходів 

щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню 

тероризму в Україні” 

14.  “Цифрові права в контексті 

захисту свободи слова: 

судовий аспект” 

 1-3 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу 

 

4 квартал 2022 р. – 

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.;  

член групи від НШСУ:  
Слюсарева К. М., провідний науковий 

співробітник відділу “Тестологічний центр” 

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

Місечко М. М., суддя Оболонського районного 

суду м. Києва; 

Опришко Л. В., адвокатеса, медіа-юристка 

громадської організації  “Платформа прав людини”;  
Панченко О. О., суддя Авдіївського 

міськрайонного суду Донецької області 

0,5-денний 

тренінг для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна /онлайн 

15.  “Особливості розгляду 

справ за участю присяжних” 

3-4 квартали 2022 р. – 

розроблення навчального 

курсу 

 

1 квартал 2023 р. 

– апробація, 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: 

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: 

Волоско І. Р., голова Галицького районного 

суду міста Львова, к. ю. н.; 

Зімін М. В., суддя Жовтневого районного суду 

міста Кривого Рогу; 

Кравченко М. В., голова Обухівського 

районного суду Київської області; 

Українець В. В., суддя Солом’янського 

районного суду міста Києва, к. ю. н.; 

Фазикош Г. В., голова Закарпатського 

апеляційного суду, к. ю. н.; 

1-денний 

навчальний курс 

для суддів першої 

інстанції 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна /онлайн  



Чумак Н. А., заступник начальника 

Територіального управління ДСА України в місті 

Києві 

16.  “Психологічні особливості 

ефективного спілкування в 

діяльності суддів” 

1-2 квартали 2022 р. – 

адаптація матеріалів 

тренінгу, розробленого для 

кандидатів на посаду судді 

для використання у процесі 

підготовки суддів, 

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., ст. н. співр.; 

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 Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,    

к. ю. н., заслужений юрист України 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна/онлайн 

17.  “Розгляд судами 

кримінальних проваджень 

щодо злочинів проти 

життя” 

 

 

1 квартал 2022 р. – 

завершення розробки 

тренінгу,  

2 квартал 2022 р. – 

апробація,  

3 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: 

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; 

 

1-денний тренінг 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна /онлайн 



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; 

Стельмах І. О., суддя Львівського апеляційного 

суду; 

Шевиріна Т. Д., суддя Очаківського 

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

Шинкоренко С. В., суддя Городоцького 

районного суду Хмельницької області; 

Фазикош Г. В., суддя, голова Закарпатського 

апеляційного суду, к. ю. н.  

 

Спільно з проєктом “Підтримка професійного 

навчання суддів”, що впроваджується 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні 

18.  “Застосування принципу 

юридичної визначеності в 

адміністративному 

судочинстві” 

1 квартал 2022 р. – 

завершення розробки 

тренінгу,  

2 квартал 2022 р. – 

апробація,  

3 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, к. ю. н;  

1-денний тренінг 

для суддів 

адміністративної 

юрисдикції та 

помічників суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна/онлайн 



Верещинська Н. І., координатор проєкту Ради 

Європи “Підтримка судової влади України в 

забезпеченні кращого доступу до правосуддя”;  

Гінда О. М., суддя Восьмого апеляційного 

адміністративного суду, к. ю. н.;  

Глущенко Я. Б., суддя Шостого апеляційного 

адміністративного суду;  

Головко О. В., суддя Третього апеляційного 

адміністративного суду;  

Донець В. А., суддя Окружного 

адміністративного суду міста Києва; 

Сапальова Т. В., 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 

Ради Європи “Підтримка судової влади України в 

забезпеченні кращого доступу до правосуддя”, к. ю. 

н.; 

Радишевська О. Р., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,         

д. ю. н.; 

Уханенко С. В., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,         

к. ю. н. 

 

За підтримки проєкту Ради Європи “Підтримка 

судової влади України у забезпеченні кращого 

доступу до правосуддя” 

19.  “Вирішення спорів про  

порушення правил 

політичного фінансування” 

1-2 квартали 2022 р. – 

завершення розробки 

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.; 

 

1-денний тренінг  

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Очна/онлайн 

 



  

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) 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

 

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

20.  “Роль працівників Служби 

судової охорони в роботі 

суду в надзвичайних 

ситуаціях” 

3-4 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу,  

 

4 квартал 2022 р. – 

апробація тренінгу, 

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; 

Буряк Н. В., головний спеціаліст відділу 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді 

Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

        Панченко О. О., суддя Авдіївського міського 

суду Донецької області;  

Мацишин Д. А., заступник начальника 

управління фізичного захисту, організації безпеки 

суддів та підтримки центрального органу управління 

Служби судової охорони, полковник Служби судової 

охорони; 

Павлишин І. В., начальник департаменту 

організації безпеки життєдіяльності в ГО Українська 

Служба Порятунку 

1-денний тренінг 

для підготовки 

співробітників 

Служби судової 

охорони 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

 Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

Очна /онлайн 



21.  “Підготовка проєктів 

рішень судів. Внесення 

рішень до ЄДРСР” 

3-4 квартали 2022 р. -  

розробка тренінгу, 

апробація, проведення 

тренінгу  

для тренерів 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення НШСУ, суддя Апеляційного суду 

Харківської області у відставці; 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області у відставці; 

Прудка О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного 

суду міста Черкаси; 

Дудіков А. В., суддя Тернівського районного 

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області;  

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова;  

 Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя 

1-денний тренінг  

для помічників 

суддів 

 

Збірка навчальних  

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна /онлайн 

 

22.  “Роль керівника апарату в 

судовому адмініструванні”  

1-2 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу 

 

2 квартал 2022 р. – 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

Керівник групи: 

Мілієнко О. А., директор відділу “Вінницький 

навчальний центр” Національної школи суддів 

України, д. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Слюсарева К. М., провідний науковий 

співробітник відділу “Тестологічний центр” 

Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Крикливенко Б. В., керівник апарату Вищого 

антикорупційного суду України; 

Король Н. П., керівник апарату Вінницького 

апеляційного суду; 

1-денний тренінг 

для керівників 

апаратів судів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

 Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

Очна /онлайн  



Павлевська Г. В., керівник апарату Південно-

західного апеляційного господарського суду; 

Пасічник О. Ю., керівник апарату Одеського 

окружного адміністративного суду; 

Підгайна О. М., керівник апарату Волинського 

апеляційного суду; 

Оліяр В. І., керівник апарату Івано-

Франківського міського суду Івано-Франківської 

області; 

Шевченко А. М., керівник апарату Зарічного 

районного суду міста Суми 

23.  “Доступ осіб з інвалідністю 

до правосуддя” 

1-3 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу 

 

4 квартал 2022 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: 

Тимощук Н. М., начальник відділу підготовки 

працівників апаратів судів Національної школи 

суддів України; 

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.; 

Федорченко Н. Л., провідний науковий 

співробітник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності судів та органів суддівського 

врядування Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Вознюк О. Г., голова Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів “Правозахисна 

спілка інвалідів”; 

Оліяр В. І., керівник апарату Івано-

Франківського міського суду Івано-Франківської 

області; 

Пархоменко П. І., голова Бахмацького 

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

Пругло І. І., керівник апарату Запорізького 

апеляційного суду; 

Сметана В. М., суддя Горохівського районного 

суду Волинської області; 

1-денний тренінг 

для працівників 

апаратів судів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

очна/онлайн 



Чумак Н. А., заступник начальника 

Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в місті Києві 
24.  “Суд у соціальних мережах” 1-2 квартали 2022 р. – 

продовження розробки 

тренінгу, 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: 

Крутень Л. І., головний спеціаліст із 

забезпечення зв’язків із засобами масової інформації 

П’ятого апеляційного адміністративного суду; 

Франчук В. В., прессекретар Хмельницького 

апеляційного суду; 

Чемерис О. В., начальник відділу комунікацій 

Вищого антикорупційного суду 

05-денний тренінг 

для                            

прессекретарів та 

відповідальних за 

зв’язки з 

громадськістю  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

викладачів 

(тренерів) 

Очна/онлайн 

 

Семінари-практикуми для кандидатів на посаду судді, суддів та працівників апаратів судів: 

25.  “Психологічні особливості 

ефективного спілкування в 

діяльності суддів” 

1-2 квартали 2022 р. - 

розробка 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., ст. н. співр.; 

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; 

0,5-денний 

семінар-

практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Очна/онлайн  



Чумаченко Т. А., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,    

к. ю. н., заслужений юрист України 

26.  “Гендерні аспекти в 

організації роботи суду” 
 

3-4 квартали 2022 р. – 

розробка семінару-

практикуму 

 

 

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: 

Гуцал Л. В., директор Харківського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя Апеляційного суду Харківської 

області у відставці;  

Мілієнко О. А., начальник відділу “Вінницький 

навчальний центр” Національної школи суддів 

України, д. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою 

Катаєва Е. В., суддя Одеського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Косіцина В. В., суддя Приморського районного 

суду міста Одеси 

0,5-денний 

семінар-

практикум 

для кандидатів на 

посаду судді та 

працівників 

апаратів судів 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

 

Очна /онлайн 

27.  “Судова практика у спорах, 

що виникають у сфері 

корпоративних 

правовідносин” 

1-2 квартали 2022 р. – 

розробка семінару-

практикуму 

 

 

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: 

Ткач І. В., суддя Касаційного господарського 

суду у складі Верховного Суду; 

Вронська Г. О., суддя Касаційного 

господарського суду у складі Верховного Суду;  

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області, к. ю. н.; 

Гладун А. І., суддя Господарського суду 

Черкаської області; 

0,5-денний 

семінар-

практикум  для 

суддів 

 

  Збірка 

навчальних 

матеріалів 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 



Міліціанов Р. В., суддя Господарського суду 

Вінницької області;  

Ярема В. А., суддя Господарського суду 

Київської області 

28.  “Справи про 

адміністративні 

правопорушення: актуальні 

питання розгляду” 

1-2 квартали 2022 р. – 

розробка семінару-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012-2018);  

члени групи від НШСУ: 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду міста Харкова, к. ю. н; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Ткаченко Д. В., суддя Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області 

0,5-денний 

семінар-

практикум  для 

суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна/онлайн 

29.  “Особливості 

кримінального 

провадження у формі 

приватного 

обвинувачення” 

3-4 квартали 2022 р. – 

розробка семінару-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012-2018);  

члени групи від НШСУ: 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду міста Харкова, к. ю. н; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду м. Києва; 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду 

міста Києва, к. ю. н. 

0,5-денний 

семінар-

практикум  для 

суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна/онлайн 

30.  “Строки досудового 

розслідування у 

кримінальному 

провадженні” 

1-2 квартали 2022 р. – 

розробка семінару-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012-2018);  

 

1-денний 

семінар-

практикум  

для суддів 

 

Очна/онлайн 



члени групи від НШСУ: 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду міста Харкова, к. ю. н; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Шаповалова І. С., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області,                      

к. ю. н. 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

31.  “Особливості допиту 

малолітніх потерпілих: 

процесуально-психологічні 

аспекти та методичні 

рекомендації” 

1-3 квартали 2022 р. – 

розробка семінару-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012-2018);  

члени групи від НШСУ: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів 

України, д. п. н., ст. н. співр.; 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Іваніна Ю. В., суддя Дніпровського районного 

суду міста Києва; 

Левко В. Б., суддя Дніпровського районного суду 

міста Києва; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва 

0,5-денний  

семінар-

практикум для 

суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна/онлайн 

32.  “Особливості судового 

розгляду кримінального 

провадження щодо 

катувань” 

 

 

3-4 квартали 2022 р. – 

розробка семінару-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012-2018);  

члени групи від НШСУ: 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

 

0,5-денний  

семінар-

практикум для 

суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Очна/онлайн 



члени групи, залучені за згодою: 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Гіда О. С., суддя Довгинцівського районного суду 

міста Кривого Рогу; 

Мельник І. О., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя  

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

33.  “Етикет ділового 

спілкування” 

3-4 квартали 2022 р. – 

розробка семінару-

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: 

Громік О. П., провідний спеціаліст Одеського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України; 

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; 

Хавлюк О. С., головний спеціаліст відділу 

“Вінницький навчальний центр” Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Пивоваров В. М., завідувач кафедри 

культурології Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, к. ф. н. 

0,5-денний  

семінар-

практикум для 

працівників 

апаратів судів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань  

Очна/онлайн  

34.  “Розгляд земельних спорів: 

судова практика 

Верховного Суду та 

Європейського суду з прав 

людини” 

3-4 квартали 2022 р. –  

розробка семінару-

практикуму 

 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення НШСУ, суддя 

Апеляційного суду Дніпропетровської області у 

відставці; 

Прудка О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

1-денний   

семінар-

практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних  

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 

 



члени групи, залучені за згодою: 

Гудима Д. А., суддя Великої Палати Верховного 

Суду, к. ю. н., доцент; 

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Маліновська В. М., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Дудіков А. В., суддя Тернівського районного 

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова;  

Музика О. М., суддя Жовтневого районного 

суду міста Маріуполя; 

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного 

суду міста Черкаси; 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська 

35.  “Застосування рішень 

Конституційного Суду 

України при здійсненні 

цивільного судочинства” 

3-4 квартали 2022 р. –  

розробка семінару-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к.ю.н.; 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення НШСУ, суддя Апеляційного суду 

Харківської області у відставці; 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення НШСУ, суддя 

Апеляційного суду Дніпропетровської області у 

відставці; 

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; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя 

1-денний 

семінар-

практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних  

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 

 



36.  “Правові підстави 

відшкодування шкоди в 

окремих категоріях 

цивільних справ (ДТП)” 

1-2 квартали 2022 р. –  

розробка семінару-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення НШСУ, суддя Апеляційного суду 

Харківської області у відставці; 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області у відставці; 

Прудка О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Луспеник Д. Д., суддя Касаційного цивільного 

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

юрист України; 

Червинська М. Є., секретар Другої судової 

палати Касаційного цивільного суду у складі 

Верховного Суду; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного 

суду міста Маріуполя; 

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного суду 

Київської області  

0,5-денний 

семінар-

практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних  

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 

 

37.  “Судова практика у справах 

зі спорів, що виникають у 

сфері надання житлово-

комунальних послуг” 

3-4 квартали 2022 р. –  

розробка семінару-

практикуму 

 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення НШСУ, суддя Апеляційного суду 

Харківської області у відставці; 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області у відставці; 

0,5-денний 

семінар-

практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних  

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 

 



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; 

Нижний А. В., співкеруючий партнер юридичної 

фірми Hillmont Partners, суддя  

у 2014–2020 роках, радник Голови Верховної Ради 

України; 

Музика О.М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя; 

Данчук В. В., суддя Лугинського районного суду 

Житомирської області; 

Дудіков А. В., суддя Тернівського районного 

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного суду 

міста Черкаси 

38.  “Виконання судових рішень 

в цивільному судочинстві: 

практика Верховного Суду 

щодо застосування Закону 

України “Про виконавче 

провадження” 

3-4 квартали 2022 р. –  

розробка семінару-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Гуцал Л. В., директор Харківського регіонального 

відділення НШСУ, суддя Апеляційного суду 

Харківської області у відставці; 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України; 

Прудка О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Крат В. І., суддя Верховного Суду у 

Касаційному цивільному суді, к. ю. н., доцент; 

Петров Є. В., суддя Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду, д. ю. н.; 

0,5-денний 

семінар-

практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних  

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 

 



Музика О. М., суддя Жовтневого районного 

суду міста Маріуполя; 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська;  

Дудіков А. В., суддя Тернівського районного 

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Маліновська В. М., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного суду 

міста Черкаси 

39.  “Розгляд судами 

кримінальних проваджень 

про злочини проти основ 

національної безпеки 

України” 

 

1-2 квартали 2022 р. – 

розробка семінару-

практикуму 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду              

міста Києва (201 –2018);  

члени групи від НШСУ: 

Цімох Л. О., провідний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської 

освіти Національної школи суддів України; 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Кишакевич Л. Ю., суддя Верховного Суду у 

Касаційному кримінальному суді, к. ю. н;   

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

розгляду кримінальних справ та справ про 

адміністративні правопорушення Донецького 

апеляційного суду; 

Фазикош О. В., суддя Ужгородського 

міськрайонного суду Закарпатської області, к. ю. н. 

0,5-денний 

семінар-

практикум 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 

40.  “Тлумачення норм права в 

адміністративному 

судочинстві” 

 

 

1-2 квартали 2022 р.  – 

завершення розробки 

семінару-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;  

 

 

0,5-денний 

семінар-

практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Очна /онлайн 

 



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.; 

Піддубний О. Ю., професор Національного 

університету біоресурсів та природокористування,       

д. ю. н.; 

Ситников О. Ф., суддя Вищого 

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

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

41.  “Судовий контроль за 

виконанням рішень судів” 

 

 

 

 

1-2 квартали 2022 р.  – 

завершення розробки 

семінару-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.; 

Терлецька О. О., суддя Київського окружного 

адміністративного суду 

1-денний 

 семінар-

практикум  

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 

 

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

42.  “Особливості розгляду 

пенсійних та інших 

соціальних спорів окремих 

категорій громадян” 

2 квартал 2022 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;  

 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

Очна /онлайн 

 



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: 

Бучик А. Ю., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,      

к. ю. н. 

стандартизованої 

лекції    

 

 

43.  “Застосування норм 

Конституції України, як 

норм прямої дії” 

2 квартал 2022 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: 

Єзеров А. А., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,    

к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції  

 

   

 

Очна /онлайн 

 

44.  “Розуміння принципів 

адміністративного 

судочинства у світлі його 

завдання та практики 

ЄСПЛ” 
 

 

2 квартал 2022 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: 

Ільков В. В., суддя Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду, д. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

 

Очна /онлайн 

 

45.  “Строки в 

адміністративному 

судочинстві: актуальна 

практика Верховного Суду 

щодо процесуальних 

строків” 

2 квартал 2022 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;  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

Очна /онлайн 

 



 

 

 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. 

стандартизованої 

лекції    

 

 

46.   “Загальні вимоги до 

складання непроцесуальних 

документів” 

2 квартал 2022 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції 

 

 

  

 

     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  

Стандартизована 

лекція для 

працівників 

апаратів судів 

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

Очна /онлайн 

 

47.  “Мовне оформлення 

судово-процесуальних 

документів” 

1 квартал 2022 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції 

 

 

  

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 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції     

Очна /онлайн 

 

48.  “Підстави для скасування 

або зміни рішень суду 

першої інстанції в 

діяльності судів апеляційної 

інстанції” 

 

 

2 квартал 2022 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: 

Савицький Я. Ф., суддя Південно-західного 

апеляційного господарського суду; 

Мишкіна М. А., суддя Південно-західного 

апеляційного господарського суду 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 



49.  “Повторний апеляційний 

перегляд господарських 

справи: судова практика” 

 

2 квартал 2022 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 

 

50.  “Особливості розгляду 

господарськими судами 

корпоративних спорів” 

 

2 квартал 2022 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: 

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 

51.  “Розгляд господарським 

судом спорів, які виникають 

із кредитних 

правовідносин” 

 

3 квартал 2022 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: 

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 

52.  “Особливості вирішення 

спорів, що виникають під 

час укладення 

господарських договорів: 

судова практика” 

3 квартал 2022 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.;  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Очна /онлайн 

 



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    

 

53.  “Судовий захист прав в 

умовах збройного 

конфлікту в Україні” 

2 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої 

лекції  

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду              

міста Києва (2012-2018);  

члени групи, залучені за згодою: 

       Киян Д. В., суддя Жовтневого районного суду              

міста Маріуполя 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

 Збірка 

навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

Очна /онлайн 

 

54.  “Екстрадиція: процесуальні 

аспекти розгляду 

кримінального 

провадження 

щодо видачі осіб, які 

вчинили кримінальне 

правопорушення” 

 

1 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої 

лекції  

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду              

міста Києва (2012-2018);  

члени групи, залучені за згодою: 

Шаповалова І. С., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області,                    

к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

 Збірка 

навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

Очна /онлайн 

 

55.  “Розгляд скарг на рішення 

про видачу (екстрадицію) у 

справах щодо шукачів 

захисту” 

2 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої 

лекції  

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012-2018);  

члени групи, залучені за згодою: 

Шаповалова І. С., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області,                       

к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

 

Очна /онлайн 

 

56.  “Розгляд судами 

кримінальних проваджень 

проти основ національної 

безпеки України” 

 

1 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої 

лекції  

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012-2018);  

члени групи, залучені за згодою: 

Фазикош О. В., суддя Ужгородського 

міськрайонного суду Закарпатської області, к. ю. н. 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

Очна /онлайн 

 



57.  “Адміністративна 

відповідальність за 

правопорушення, 

пов’язані з корупцією” 

 

1 квартал 2022 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції 

 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012-2018);  

члени групи, залучені за згодою: 

Гіда О. С., суддя Довгинцівського районного суду 

міста Кривого Рогу  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

Очна /онлайн 

 

58.  “Адміністративна 

відповідальність за 

порушення митних правил” 

2 квартал 2022 р. – 

розробка стандартизованої 

лекції 

 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду                

міста Києва (2012-2018);  

члени групи, залучені за згодою: 

Мельник І. О., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя; 

Киян Д. В., суддя Жовтневого районного суду      

міста Маріуполя  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

 

Очна /онлайн 

 

59.  “Порядок та умови 

проведення процедури 

врегулювання спорів за 

участю судді в цивільному 

судочинстві” 

2 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої 

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник 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; 

члени групи, залучені за згодою: 

Потапенко А. В., суддя Ржищевського міського 

суду Київської області, доктор філософії в галузі 

права; 

Тиханський О. Б., суддя Обухівського районного 

суду Київської області, доктор філософії в галузі 

права 

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 

 

60.  “Порядок та умови 

проведення процедури 

врегулювання спорів за 

участі судді в 

господарському 

судочинстві” 

3 квартал 2022 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, к. ю. н., заслужений юрист України; 

 

 

Стандартизована 

лекція для суддів 

першої інстанції, 

кандидатів на 

посаду судді та 

працівників 

апаратів судів 

Очна /онлайн 

 



члени групи від НШСУ: 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Харакоз К. С., суддя Господарського суду 

Донецької області; 

Омельян О. С., суддя Господарського суду 

Житомирської області 

1 год. 20 хв. 

 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

61.  “Актуальні питання 

розгляду земельних спорів: 

судами загальної 

юрисдикції” 

4 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Прудка О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

 Гудима Д. А., суддя Великої Палати Верховного 

Суду, к. ю. н., доцент; 

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Маліновська В. М., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва 

Чумак Ю. Я., суддя Касаційного господарського 

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

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 

62.  “Стандарти доказування в 

цивільному процесі” 

1 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

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;  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 



Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області 

63.  “Віндикація як спосіб 

захисту права власності: 

судова практика” 

2 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

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; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя; 

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного суду 

міста Черкаси 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 

64.  “Негаторний позов як 

спосіб захисту прав 

власника: судова практика” 

2 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

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; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного 

суду міста Маріуполя; 

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного суду 

міста Черкаси 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 

65.  “Реституція як спосіб 

захисту прав і законних 

інтересів власника: судова 

практика” 

2 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

Очна /онлайн 

 



члени групи від НШСУ: 

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; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного 

суду міста Маріуполя; 

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного 

суду міста Черкаси 

стандартизованої 

лекції    

 

66.  “Розумний строк у 

контексті статті 6 Конвенції 

про захист прав людини і 

основоположних свобод 

національними судами та в 

національному 

законодавстві” 

2 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

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.; 

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного суду 

міста Черкаси 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 

67.  “Актуальні питання 

застосування судами 

підстав для звільнення від 

сплати судового збору та 

порядку перевірки 

зарахування судового збору 

до спеціального фонду 

Державного бюджету 

України” 

3 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

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;  

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 



Макаренко Л.  А., суддя Володарського районного 

суду Київської області 

68.  “Вирішення судом 

трудових спорів щодо 

відсторонення, звільнення 

та поновлення на роботі в 

період карантинних 

обмежень” 

4 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

 

Співкерівники групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Прудка О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Ситнік О. М., суддя Верховного Суду у 

Касаційному цивільному суді, к. ю. н.; 

Ступак О. В., суддя Касаційного цивільного суду 

у складі Верховного Суду, к. ю. н.;  

Карабак Л. Г., суддя Шевченківського районного 

суду міста Запоріжжя 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 

69.  “Провадження в цивільних 

справах за участю 

іноземних осіб” 

4 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Прудка О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Петров Є. В., суддя Касаційного цивільного суду у 

складі Верховного Суду, д. ю. н.; 

Ступак О. В., суддя Касаційного цивільного 

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

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного 

суду міста Черкаси 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

Очна /онлайн 

 

70.  “Диференціація 

процесуальної форми щодо 

проваджень і процедур: 

проблемні питання” 

4 квартал 2022 р. –  

розробка стандартизованої  

лекції 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

Стандартизована 

лекція для суддів  

1 год. 20 хв. 

 

Очна /онлайн 

 



 України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

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.; 

Сакара Н. Ю., суддя Касаційного цивільного 

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

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції    

 

71.  “Право ЄС у судовій 

практиці України” 
 

 

1-2 квартали 2022 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 

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., експерт проєкту ЄС “Право-

Justice”, професор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н. 

 

Спільно з проєктом ЄС “Право-Justice” 

Стандартизована 

лекція для суддів 

1 год. 20 хв.. 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

стандартизованої 

лекції 

Очна /онлайн 

Дистанційні навчальні курси для суддів, працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони: 

72.  “Розгляд господарськими 

судами земельних справ: 

судова практика” 

 

 

 

 

1-3 квартали 2022 р. – 

розробка дистанційного 

навчального курсу 

 

4  квартал 2022 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, заслужений юрист України,  

к. ю. н.;  

 

 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Дистанційна 



 

 

 

 

 

члени групи від НШСУ: 

Блінова Ю. І., викладач-координатор  відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Чумак Ю. Я., суддя Касаційного господарського 

суду у складі Верховного Суду; 

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області, к. ю. н.; 

Малєєва О. В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області; 

Міліціанов Р. В., суддя Господарського суду 

Вінницької області, к. ю. н.;  

Фонова О. С., суддя Господарського суду 

Луганської області, к. ю. н. 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

73.  “Розгляд спорів щодо 

правочинів у 

господарському 

судочинстві” 

 

1-3 квартали 2022 р. – 

адаптація навчального 

курсу з очної форми на 

дистанційну, 

 

4  квартал 2022 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, 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: 

Гевко В. Л., суддя-спікер Господарського суду 

Тернопільської області; 

Малєєва О.В., суддя Господарського суду Івано-

Франківської області; 

Міліціанов Р. В., суддя Господарського суду 

Вінницької області, к. ю. н.;  

Павленко Н. А., суддя Господарського суду 

Херсонської області; 

Фонова О. С., суддя Господарського суду 

Луганської області, к. ю. н. 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 

74.  “Розгляд судами 

кримінальних проваджень 

про злочини проти безпеки 

виробництва”  

1 - 2 квартал 2022 р. –  

переведення матеріалів з 

очної форми на 

дистанційну, апробація 

дистанційного навчального 

курсу 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду  

міста Києва (2012-2018); 

  

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

Дистанційна 



 

 

  

заступник керівника групи: 

Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду м. Харкова, к. ю. н;  

члени групи від НШСУ:  

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;  

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Ікорська Є. С., суддя Жовтневого районного суду 

міста Маріуполя Донецької області ; 

Гіда О. С., суддя Довгинцівського районного суду 

міста Кривого Рогу   

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

75.  “Розгляд судами 

кримінальних проваджень 

щодо незаконного обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів” 

 

1-3 квартали 2022 р. –  

розробка дистанційного 

навчального курсу  

 

3 квартал 2022 р. –  

апробація дистанційного 

навчального курсу 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду міста 

Києва (2012-2018);  

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;  

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду міста Харкова, к. ю. н; 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Заруба П. І., суддя Дарницького районного суду 

міста Києва, к. ю. н.; 

Черевата В. І., суддя Арцизького районного суду 

Одеської області  

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Дистанційна 



76.  “Проблемні аспекти, що 

виникають при розгляді 

кримінальних проваджень, 

передбачених ст. 130, 132 

КК. Захист прав ВІЛ-

позитивних осіб та осіб, 

хворих на інші невиліковні 

інфекційні хвороби” 

 

1 квартал 2022 р. – 

розробка матеріалів 

дистанційного навчального 

курсу, апробація 

дистанційного навчального 

курсу 

 

 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду міста 

Києва (2012-2018);  

члени групи від НШСУ:  

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

Найденко Ю. Д., головний спеціаліст відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України 

члени групи, залучені за згодою: 

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Дистанційна 

77.  “Підстави відкриття 

зразкової справи. 

Формування та реалізація 

зразкової справи в судовій 

практиці” 

1-3 квартали 2022 р. – 

розробка дистанційного 

навчального курсу 

 

4  квартал 2022 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;  

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: 

Єзеров А. А., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,     

к. ю. н. 

Жук А. В., суддя Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду; 

Юрченко В. П., суддя Касаційного 

адміністративного суду у складі Верховного Суду,     

к. ю. н.; 

Дудін С. О., суддя Київського окружного 

адміністративного суду 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів  

 

Збірка навчальних 

матеріалів  

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Дистанційна 

78.  “Базовий дистанційний курс 

медіації” 

1 квартал 2022 р. – 

розробка дистанційного 

навчального курсу 

 

Керівник 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  

Дистанційна 



2  квартал 2022 р. – 

апробація дистанційного 

навчального курсу 

 

 

 

члени групи від НШСУ: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів 

України, д. п. н., ст. н. співр.; 

Герус Ю. А., викладач 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 

 

Спільно з Програмою ООН із відновлення та 

розвитку миру 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

79.  “Проблемні питання 

доказування в цивільному 

судочинстві” 

 

3-4 квартали 2022 р. –  

розробка нових модулів 

пролонгованого 

дистанційного курсу 

 

4 квартал 2022 р. –  

апробація курсу 

 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к.ю.н.; 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області у відставці; 

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;  

Данчук В. В., суддя Лугинського районного суду 

Житомирської області; 

Дудар Т. В., суддя Березанського міського суду 

Київської області;  

Дудіков А. В., суддя Тернівського районного 

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Маліновська В. М., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного 

суду міста Маріуполя; 

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного 

суду міста Черкаси; 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська 

80.  “Психологічна експертиза 

в цивільному процесі” 

3-4 квартали 2022 р.- 

переведення навчального 

курсу з очної форми на 

дистанційну  

 

4 квартал 2022 р. –  

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., ст. н. співр.; 

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; 

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

Плахтій І. Б., суддя Луцького міськрайонного 

суду Волинської області, член Вищої ради 

правосуддя; 

Симаченко Л. І., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області у відставці 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

Дистанційна 

81.  “Антикорупційне 

законодавство України. 

Декларування” 

1 квартал 2022 р. – 

розробка дистанційного 

навчального курсу, 

апробація 

 

 

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; 

Дистанційний 

курс  

для підготовки 

співробітників 

Служби судової 

охорони 

 

Збірка навчальних 

Дистанційна 



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.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Потребчук А. А., начальник служби з питань 

запобігання та виявлення корупції центрального 

органу управління Служби судової охорони, 

полковник Служби судової охорони 

матеріалів 

 

Відео матеріали 

для практичних 

завдань 

82.  “Докази і доказування в 

адміністративному 

судочинстві” 

1 квартал 2022 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: 

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 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

 

 

Дистанційна 

83.  “Психологічні особливості 

спілкування з малолітніми/ 

неповнолітніми учасниками 

судового процесу” 

1-2 квартали 2022 р. - 

апробація дистанційного 

навчального курсу 

 

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів 

України, к. п. н.; 

 

 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Дистанційна 



заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів 

України, д. п. н., ст. н. співр.; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково–методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України; 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України; 

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; 

Симаченко Л. І., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області (у відставці); 

Плахтій І. Б., суддя Луцького міськрайонного 

суду Волинської області, член Вищої ради 

правосуддя 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

84.  “Захист права власності в 

цивільному судочинстві” 

 

1 квартал 2022 р. –  

апробація 1-2 модулів  

 

1-2 квартали 2022 р. –  

розробка нових модулів  

 

2 квартал 2022 р. –  

апробація дистанційного 

навчального курсу 

 

 

 

 

Керівник групи: 

Умнова О. В., начальник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

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

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України, к. ю. н.; 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України, суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області у відставці; 

Прудка О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної 

школи суддів України; 

 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



члени групи, залучені за згодою: 

Музика О. М., суддя Жовтневого районного 

суду міста Маріуполя; 

Пересунько Я. В., суддя Соснівського районного 

суду міста Черкаси; 

Данчук В. В., суддя Лугинського районного суду 

Житомирської області; 

Дудар Т. В., суддя Березанського міського суду 

Київської області;  

Дудіков А. В., суддя Тернівського районного 

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

Котельва К. О., суддя Галицького районного суду 

міста Львова;  

Макаренко Л. А., суддя Володарського районного 

суду Київської області;  

Маліновська В. М., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва; 

Ходаківський М. П., суддя Жовтневого районного 

суду міста Дніпропетровська 

85.  “Застосування міжнародних 

трудових стандартів у 

судовій практиці” 
  

2 квартал 2022 р. – 

завершення розробки 

дистанційного навчального 

курсу 

 

3 квартал 2022 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: 

Гайдук В. І., головний спеціаліст Дніпровського 

регіонального відділення Національної школи суддів 

України; 

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: 

Боршовський Т. І., суддя Івано-Франківського 

окружного адміністративного суду; 

Кожух О. А., суддя Закарпатського апеляційного 

суду; 

Михальченко А. О., суддя Краматорського 

міськрайонного суду Донецької області 

 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів  

загальної та 

адміністративної 

юрисдикцій  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



Спільно з Міжнародною організацією праці (МОП) 

та Міжнародним навчальний центром МОП 

86.  “Дитиноцентричне 

правосуддя” 

 

1-3 квартали 2022 р. – 

завершення розробки 

дистанційного навчального 

курсу, апробація  

 

 

 

 

 

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 

міста Києва; 

    Донцов Д. Ю., суддя Приморського районного 

суду міста Одеси; 

    Циктіч В. М., суддя Шевченківського районного 

суду міста Києва, к. ю. н.; 

     Штих Т. В., суддя Дзержинського районного суду 

міста Харкова; 

     Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 

87.  “Зміцнення системи захисту 

дітей у конфлікті із 

законом” 

 

 

 

1 квартал 2022 р. – 

завершення розробки 

дистанційного навчального 

курсу, апробація 

 

  

 

 

Керівник групи: 

      Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду    

міста 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.; 

члени групи, залучені за згодою: 

    Донцов Д. Ю., суддя Приморського районного 

суду міста Одеси; 

Циктіч В. М., суддя Шевченківського районного 

суду міста Києва; 

Дистанційний 

навчальний курс 

для суддів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Дистанційна 



     Штих Т. В., суддя Дзержинського районного суду 

міста Харкова; 

     Шендрікова Г. О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 

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

88.  “Організаційне 

забезпечення проведення 

дистанційних курсів у 

НШСУ” 

1-2 квартали 2022 р.  – 

розробка тренінгу 

 

3 квартал 2022 р. - 

апробація, проведення 

тренінгу для тренерів 

 

 

Керівник 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., ст. н. співр.; 

Герус Ю. А., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України; 

Прудка  О. М., провідний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) 

Національної школи суддів України; 

Франовський Д. Р., заступник начальника 

відділу інформаційних технологій Національної 

школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Котельва К. О., суддя Галицького районного 

суду міста Львова; 

Бабко В. В., суддя Деснянського районного суду 

міста Києва; 

Малєєв А. Ю., суддя Івано-Франківського 

апеляційного суду, к. ю. н; 

Перекопський М. М., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області 

1-денний тренінг 

для викладачів 

(тренерів) 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

 

Підготовка 

суддів-викладачів 

(тренерів) 

 

 

 

 

 

 

Очна, онлайн 

 

89.  “Методика підготовки та 

проведення тренінгів у 

Національній школі суддів 

України” 

 

 

1-2 квартали 2022 р. – 

розробка тренінгу 

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 

1-денний тренінг 

для суддів-

викладачів 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Відеоматеріали 

для практичних 

завдань 

Очна /онлайн 



науково-методичного забезпечення суддівської 

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

Закревська Т. О., заступник начальника відділу 

підготовки викладачів (тренерів) Національної школи 

суддів України,  к. ю. н.; 

Іщенко О. П., заступник начальника відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів 

та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду  

міста Києва (2012-2018);  

Кучів О. М., заступник начальника відділу 

наукових досліджень проблем судочинства та 

науково-методичного забезпечення суддівської 

освіти Національної школи суддів України; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів 

України, д. п. н., ст. н. співр.; 

Самофал М. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів 

та органів суддівського врядування Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Шамрай О. В., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів та органів 

суддівського врядування Національної школи суддів 

України,  к. ю. н.; 

Умнова О. В., начальник 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 

 

 

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

90.  “Психологічні особливості 

ефективного спілкування у 

діяльності суддів” 

3-4 квартали 2022 р.- 

підготовка методичних 

матеріалів до тренінгу 

 

 

 

Керівник групи: 

Савченко Г. В., начальник відділу науково-

методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів 

України, к. п. н.; 

 

Навчальний 

посібник для 

суддів, кандидатів 

на посаду судді 

Паперова або 

електронна 



 

 

заступник керівника групи: 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу 

науково-методичного супроводження психологічної 

підготовки суддів Національної школи суддів 

України, д. п. н., ст. н. співр.; 

члени групи від НШСУ: 

Фарафонова А. О., головний спеціаліст-психолог 

відділу науково–методичного супроводження 

психологічної підготовки суддів Національної школи 

суддів України 

91.  “Українська мова в судово-

процесуальній сфері” 

1-4 квартали 2022 р. –  

підготовка третього 

видання, доповненого і 

переробленого  

 

 

Керівник групи: 

Кабиш О. О. головний науковий співробітник 

відділу підготовки викладачів (тренерів) 

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

Навчальний 

посібник для 

суддів, кандидатів 

на посаду судді та 

працівників 

апаратів судів 

Паперова або 

електронна 

92.  “Слідчий суддя у 

кримінальному 

провадженні: актуальні 

питання діяльності” 

 

1-2 квартали 2022 р. – 

підготовка навчального 

посібника 

 

 

 

Керівник групи: 

Короткова О. С., викладач відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів 

України, суддя Оболонського районного суду               

міста Києва (2012-2018);  

члени групи від НШСУ:  

Найденко Ю. Д., 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 

міста Києва, к. ю. н.;  

Муратова С. О., суддя Київського районного 

суду міста Харкова, к. ю. н;  

Радуцька Л. В., суддя Шевченківського 

районного суду міста Києва;  

Шаповалова І. С., суддя Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області,                    

к. ю. н.;  

Шаповалова О. А., суддя Верховного Суду 

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

України  

За підтримки Консультативної місії ЄС в 

Україні 

Навчальний 

посібник для 

суддів та 

кандидатів на 

посаду судді  

Паперова або 

електронна 



93.  “Верховенство права: дія 

принципу верховенства 

права при здійсненні 

правосуддя” 

1-4 квартали 2022 р. – 

завершення підготовки 

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-

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 Координатором проектів ОБСЄ в Україні 

в межах проєкту “Гарантування дотримання прав 

людини при здійсненні правосуддя (ІІ фаза)” 

Навчальний 

посібник для 

суддів 

Паперова або 

електронна 



94.  “Вирішення спорів про  

порушення правил 

політичного фінансування” 

1-2 квартали 2022 р. – 

підготовка 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 

95.  “Пробація у кримінальному 

судочинстві” 

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 проєктом 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: 



96.  Дослідження з тематики 

застосування Конвенції про 

захист прав людини і 

основоположних свобод та 

практики Європейського 

суду з прав людини 

 

(До 25-річчя ратифікації 

Конвенції: зміна парадигми)  

 

1-4 квартали 2022 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 

виступи на 

круглих столах, 

конференціях 

Навчальний 

процес 

кандидатів на 

посаду судді,  

підготовка та 

підвищення 

рівня 

кваліфікації 

суддів і 

працівників 

апаратів судів 

97.  Дослідження з тематики 

реалізації прав без 

дискримінації за будь-якою 

ознакою 

1-4 квартали 2022 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, 

виступи на 

круглих столах, 

конференціях 

Навчальний 

процес 

кандидатів на 

посаду судді,  

підготовка та 

підвищення 

рівня 

кваліфікації 

суддів і 

працівників 

апаратів судів 

98.  Дослідження соціального 

контексту здійснення 

судочинства, зокрема 

забезпечення принципу 

гендерної рівності при 

здійсненні правосуддя та 

впровадження гендерного 

інтегрування в судову 

систему 

1-4 квартали 2022 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,  
виступи на 

круглих столах, 

конференціях 

Навчальний 

процес 

кандидатів на 

посаду судді,  

підготовка та 

підвищення 

рівня 

кваліфікації 

суддів і 

працівників 

апаратів судів 

99.  Дослідження становлення 

та розвитку суддівської 

освіти в Україні 

 

(До 20-річчя суддівської 

освіти: здобутки і 

перспективи)  

14 квартали 2022 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 

рівня 

кваліфікації 

суддів і 



виступи на 

круглих столах, 

конференціях 

працівників 

апаратів судів 

100.  Коригування і/або 

розроблення програм 

оцінювань /іспитів 

суддів/кандидатів на посаду 

судді  

За дорученням  Начальник, працівники відділу “Тестологічний 

центр” Національної школи суддів України 

Програми 

оцінювань/ іспитів 

Під час 

проведення 

кваліфікаційних 

оцінювань 

суддів/ 

кандидатів на 

посаду судді 

101.  Розроблення тестових 

матеріалів (тестових 

запитань, практичних 

завдань) для 

кваліфікаційних оцінювань 

суддів/кандидатів на посаду 

судді 

За дорученням  Начальник, працівники відділу “Тестологічний 

центр” Національної школи суддів України 

База тестових 

запитань і 

практичних 

завдань 

Під час 

проведення 

кваліфікаційних 

оцінювань 

суддів/ 

кандидатів на 

посаду судді 

102.  Здійснення моніторингу 

законодавства для 

своєчасного коригування 

тестових матеріалів 

Протягом року 

(за потреби) 

Начальник, працівники відділу “Тестологічний 

центр” Національної школи суддів України 

Оновлені тестові 

запитання в базі 

тестових 

матеріалів  

Забезпечення 

підготовки 

НШСУ 

високоякісних 

тестових і 

практичних 

завдань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Плану Науково-дослідної та науково-

методичної роботи Національної школи суддів 

України на 2022 рік 

 

Підготовка викладачів/тренерів у Національній школі суддів України у 2022 році 

 

№ 

з/п 

Найменування 

навчального курсу 
Строк виконання Виконавці: 

Форми та місце упровадження 

результатів роботи 

1.  “Пробація у кримінальному 

судочинстві”  

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.; 

Маслюк А. М., заступник начальника відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки суддів 

Національної школи суддів України, д. п. н., ст. н. співр.; 

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; 

Щепоткіна В. В., заступник Голови Касаційного 

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

Середа К. О., суддя Печерського районного суду міста 

Києва, к. ю. н.; 

Шевиріна Т. Д., суддя Очаківського міськрайонного суду 

Миколаївської області, к. ю. н. 

 

Спільно з проєктом пробації NORLAU Норвезької місії з 

питань верховенства права в Україні 

Тренінг у рамках підготовки 

кандидатів на посаду судді 

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень Національної школи 

суддів України 

 

 

 

 

 

 

 

2.  “Особливості застосування 

спеціальної конфіскації 

судами України” 

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: 

Ахтирська Н. М., викладач-сумісник відділу підготовки 

викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, 

Семінар-практикум у рамках 

підготовки кандидатів на 

посаду судді 

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 



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. 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

3.  “Особливості застосування 

спеціальної конфіскації 

судами України” 

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: 

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.; 

Тренінг у рамках підготовки 

суддів 

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 



Михайленко Д. Г., суддя Апеляційної палати Вищого 

антикорупційного суду, д. ю. н. 

4.  “Пробація в кримінальному 

судочинстві” 

 

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.; 

  Маслюк А. М., заступник начальника відділу науково-

методичного супроводження психологічної підготовки суддів 

Національної школи суддів України, д. п. н., ст. н. співр.; 

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; 

Щепоткіна В. В., заступник Голови Касаційного 

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

Середа К. О., суддя Печерського районного суду міста 

Києва, к. ю. н.; 

Шевиріна Т. Д., суддя Очаківського міськрайонного суду 

Миколаївської області, к. ю. н. 

 

Спільно з проєктом пробації NORLAU Норвезької місії з 

питань верховенства права в Україні 

Тренінг у рамках підготовки 

суддів 

 

Збірка навчальних матеріалів 

курсу 

 

Підготовка суддів-викладачів 

(тренерів) із регіональних 

відділень НШСУ 

 


