
 
 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор  

Національної школи суддів України  

Микола ОНІЩУК 
“ 28 ” квітня 2022 року 

 

 

Календарний план 
підготовки суддів для підтримання кваліфікації,  

періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації, 

 підготовки та періодичного навчання з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації 

працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони  

за рахунок коштів Державного бюджету України 

травень 2022 року 
  

№ Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Примітка 

1.  02.05 Семінар на тему “Виклики 

для правосуддя в умовах 

воєнного стану” 

судді та працівники 

апаратів місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Львівське РВ, 

Чернівецьке РВ  

максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Польна О. О. 

2.  03.05 Семінар на тему 

“Безпечний 

інформаційний простір в 

період війни” 

працівники апаратів 

місцевих та 

апеляційних судів 

Львівське РВ  максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Польна О. О. 

3.  03.05 Семінар “Окремі  правила  

поведінки та 

відповідальність 

цивільних осіб в  умовах  

військової  агресії рф” 

 

судді та працівники 

апаратів місцевих та 

апеляційних судів 

Одеське РВ 

 

максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Золотнікова 

Т.М. 

4.  05.05 Міжнародний круглий 

стіл “Кримінально-правові 

відповіді на виклики 

воєнного стану в Україні” 

судді та працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів 

відповідальний  

Шукліна Н. Г. 

Балаклицький 

І.І. 

5.  05.05 Семінар “Кримінальне 

провадження під час 

війни: аналіз змін КПК” 

судді місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

Дніпровське РВ 

максимально 

300 суддів 



спільно з відділом 

підготовки 

викладачів 

(тренерів) 

 

відповідальний 

Поплавський 

В.Ю. 

6.  05.05 Семінар “Українська мова 

– ефективна зброя у війні 

з росією” 

керівники та працівники 

територіальних 

управлінь Служби 

судової охорони у 

Чернівецькій, 

Тернопільській та 

Хмельницькій областях 

Чернівецьке РВ максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Аілінчій Т. М. 

Кабиш О. О. 

7.  10.05 Семінар “Міжнародна та 

внутрішня міграція в 

умовах війського 

конфлікту: правові 

виклики, обмеження та 

психологічні особливості” 

Судді та працівники 

апаратів місцевих та 

апеляційних судів  

Відділ підготовки 

суддів, 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ   

максимально 

300 суддів 

відповідальна 

Золотнікова 

Т.М. 

8.  12.05 Усеукраїнський семінар  

“Україна в умовах 

воєнного стану. Зміни до 

податкового та митного 

законодавства. Практика 

Верховного Суду” 

судді окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом 

спеціальної 

підготовки 

кандидатів на 

посаду судді  

та Дніпровським 

РВ 

максимально 

300 суддів 

відповідальні 

Гончар Л. Я. 

Балаклицький 

І. І. 

Алфьорова Н. 

А. 

 

9.  12.05 Семінар на тему 

“Організація бронювання 

військовозобов’язаних в 

судах в умовах воєнного 

стану” 

працівники апаратів 

місцевих та 

апеляційних судів 

Чернівецьке РВ 

Львівське РВ 

максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Аілінчій Т. М. 

 

10.  13.05 Вебінар  “Здійснення 

цивільного судочинства в 

умовах воєнного стану” 

судді місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

суддів,  

Харківське РВ 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ 

максимально 

300 суддів 

відповідальна 

Гуцал Л.В. 

11.  17.05 Семінар на тему: 

“Особливості несення 

служби працівниками 

Служби судової охорони 

під час воєнного стану” 

Працівники 

Територіальних 

управлінь Служби 

судової охорони у м. 

Києві, Київській, 

Вінницькій, 

Житомирській та 

Черкаській областях 

відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на 

посаду судді 

максимально 

300 слухачів 

відповідальна 

Сніцаренко 

Д.В. 

12.  17.05 Семінар “Особливості 

змін до Кримінального та 

кримінально-

процесуального 

законодавства” 

судді і працівники 

апаратів місцевих та 

апеляційних судів 

Одеське РВ   максимально 

300 слухачів 

відповідальна 

Золотнікова 

Т.М. 



13.  17.05 Семінар на тему 

“Безпечний 

інформаційний простір в 

період війни” 

працівники 

Територіальних 

Управлінь Служби 

судової охорони у 

Волинській, 

Закарпатській, Івано-

Франківській, 

Львівській та 

Рівненській областях 

Львівське РВ максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Польна О. О. 

14.  18.05 Підготовка та підвищення 

рівня кваліфікації на 

семінарі “Складові 

національного супротиву 

та спроможності 

української системи 

правосуддя протистояти 

російській агресії” 

працівники апаратів 

місцевих та 

апеляційних судів 

Дніпровське РВ, 

Харківське РВ  

 

максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Поплавський 

В.Ю. 

15.  20.05 Семінар на тему 

“Психологічна травма: як 

впоратись та відновитись” 

судді та помічники 

суддів місцевих та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

суддів, Львівське 

РВ 

максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Польна О. О. 

16.  20.05 Вебінар  “Здійснення 

кримінального 

судочинства в умовах 

воєнного стану” 

судді місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

суддів,  

Харківське РВ 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ,  

 

максимально 

300 суддів 

відповідальна 

Гуцал Л.В. 

Короткова О.С 

 

17.  20.05 Семінар “Захист прав 

внутрішньо переміщених 

осіб. Доступ до 

правосуддя під час 

воєнного стану” 

судді та помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Чернівецьке РВ максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Аілінчій Т. М. 

 

18.  23-

25.05 

Підготовка та підвищення 

рівня кваліфікації 

керівники та 

заступники керівників 

апаратів, начальники 

та заступники 

начальників місцевих 

та апеляційних судів 

“Вінницький 

навчальний 

центр” 

максимально 

300 слухачів 

відповідальна 

Мілієнко О.А. 

19.  24.05 Семінар на тему “Гарантії 

прав людини в умовах 

збройного конфлікту” 

судді та помічники 

суддів місцевих та 

апеляційних судів 

Львівське РВ максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Польна О. О. 

20.  24.05 Семінар “Застосування 

стандартів прав людини та 

норм міжнародного 

гуманітарного права у 

національній судовій 

практиці в умовах 

збройної агресії рф” 

судді і працівники 

апаратів місцевих та 

апеляційних судів 

відділ підготовки 

суддів 

Одеське РВ,  

максимально 

300 слухачів 

відповідальна 

Золотнікова 

Т.М. 

21.  25.05 Підготовка та підвищення 

рівня кваліфікації на 

семінарі “Окремі аспекти 

помічники суддів та 

працівники апаратів 

місцевих загальних та 

Харківське РВ 

спільно з відділом 

підготовки 

максимально 

300 суддів 



здійснення цивільного 

судочинства в умовах 

воєнного стану”  

апеляційних судів викладачів 

(тренерів)   

відповідальна 

Гуцал Л.В. 

Умнова О. В. 

22.  26.05 Семінар  “Судовий захист 

трудових прав: виклики 

сьогодення” 

судді місцевих та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом 

підготовки 

викладачів 

(тренерів), 

Дніпровським РВ, 

Одеським РВ  

максимально 

300 слухачів 

відповідальна 

Умнова О. В. 

23.  26.05 Семінар на тему: 

“Особливості несення 

служби працівниками 

Служби судової охорони 

під час воєнного стану” 

Працівники 

Територіальних 

управлінь Служби 

судової охорони у      

м. Києві, Київській, 

Вінницькій, 

Житомирській та 

Черкаській областях 

відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на 

посаду судді 

максимально 

300 слухачів 

відповідальна 

Сніцаренко 

Д.В. 

24.  27.05 Семінар на тему 

“Конфлікт інтересів в 

діяльності співробітників 

Служби судової охорони” 

працівники 

Територіальних 

Управлінь Служби 

судової охорони у 

Волинській, 

Закарпатській, Івано-

Франківській, 

Львівській та 

Рівненській областях 

Львівське РВ максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Польна О. О. 

25.  30.05 Семінар “Удосконалення 

компетеційних навичок 

працівниками служби 

судової охорони для 

подолання збройної 

агресії” 

працівники 

Територіальних 

управлінь ССО у 

Дніпропетровській, 

Запорізькій, 

Кіровоградській, 

Полтавській,Сумській, 

Харківській областях 

Дніпровське РВ,  

Харківське РВ 

 

 

максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Поплавський 

В.Ю. 

26.  30.05 Семінар-практикум на 

тему: “Безпека суду в 

умовах воєнного стану” 

Працівники 

Територіальних 

управлінь Служби 

судової охорони 

України 

“Вінницький 

навчальний 

центр” 

максимально 

300 слухачів 

відповідальна 

Мілієнко О.А. 

27.  31.05 Семінар на тему “Захист 

цивільного населення під 

час військової агресії рф 

проти України” 

судді та помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

суддів Львівське 

РВ 

максимально 

300 слухачів 

відповідальний 

Польна О. О. 

28.  31.05 Семінар “Кібербезпека та 

українська мова як 

складники системи 

захисту держави” 

Керівники та 

працівники 

ТУ ССО у 

Миколаївській та 

Одеській областях 

Одеське РВ 

 

максимально 

300 слухачів 

відповідальний  
Золотнікова Т.М 

Кабиш О. О. 
 



  

Дистанційні курси для суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації 

 

29.  05.05-

19.05 

апро- 

бація 

“Психологічні особливості 

спілкування з учасниками 

судового процесу, які мають 

досвід психотравмуючого 

впливу” 

Судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т.О 

Кучеренко Є.І. 

30.  03.05-

30.05 

“Застосування Конвенції про 

захист прав людини та 

основоположних свобод та 

практики Європейського 

суду з прав людини в 

цивільному судочинстві” 

Судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т.О 

Кучеренко Є.І. 

31.  03.05-

30.05 

“Застосування Конвенції про 

захист прав людини та 

основоположних свобод та 

практики Європейського 

суду з прав людини” для 

суддів адміністративних 

судів” 

Судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т.О 

Кучеренко Є.І. 

32.  03.05-

30.05 

“Застосування Конвенції про 

захист прав людини та 

основоположних свобод та 

практики Європейського 

суду з прав людини. 

Досудове розслідування” 

Судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т.О 

Кучеренко Є.І. 

33.  03.05-

30.05 

“Застосування Конвенції про 

захист прав людини та 

основоположних свобод та 

практики Європейського 

суду з прав людини. 

Судовий розгляд” 

Судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т.О 

Кучеренко Є.І. 

34.  10.05-

08.06 

“Захист прав та інтересів 

дитини при вирішенні 

сімейних спорів” 

Судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т.О 

Кучеренко Є.І. 

35.  17.05-

30.05 

апро- 

бація 

“Психологічні особливості 

спілкування з малолітніми/ 

неповнолітніми учасниками 

судового процесу” 

Судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т.О 

Кучеренко Є.І. 

  

Дистанційні курси для працівників апаратів судів з метою підвищення рівня їхньої 

кваліфікації 

 

36.  12.05– 

19.05 
Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції про 

захист прав людини та 

основоположних свобод та 

практики Європейського 

суду з прав людини.  

Судовий розгляд” 

Працівники апаратів судів Відділ підготовки 

працівників апаратів 

судів  

 



37.  12.05– 

19.05 
Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції про 

захист прав людини та 

основоположних свобод та 

практики Європейського 
суду з прав людини в  

цивільному судочинстві” 

Працівники апаратів судів Відділ підготовки 

працівників апаратів 

судів  

 

38.  12.05– 

19.05 
Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції про 

захист прав людини та 

основоположних свобод та 

практики Європейського 

суду з прав людини” 

Працівники апаратів судів Відділ підготовки 

працівників апаратів 

судів  

 

39.  12.05– 

19.05 
Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції про 

захист прав людини та 

основоположних свобод та 

практики Європейського 

суду з прав людини.  

Досудове розслідування” 

Працівники апаратів судів Відділ підготовки 

працівників апаратів 

судів  

 

40.  19.05– 

25.05 
Дистанційний курс “Розгляд 

справ щодо злочинів проти 
статевої свободи ти статевої  
недоторканості” 

Працівники апаратів судів Відділ підготовки 

працівників апаратів 

судів 

 

 
Відділом підготовки викладачів (тренерів) у травні 2022 року,  

заплановані засідання робочих груп, зокрема: 

 

 

Блок “Цивільне судочинство” 

(Умнова О. В., Остудімов Б. А.) 

 

№ 

з/п 

Дата проведення Назва заходу 

1. 04.05.2022 Завершальне засідання групи розробників матеріалів семінару для 

суддів місцевих та апеляційних судів “Судовий захист трудових 

прав: виклики сьогодення” 

2. травень 2022 

(дата засідання робочої 

групи визначається) 

Засідання групи розробників матеріалів дистанційного курсу для 

суддів місцевих та апеляційних судів “Застосування судами 

новітнього законодавства під час розгляду справ, пов’язаних з 

трудовими правовідносинами” 

3. травень 2022 

(дата засідання робочої 

групи визначається) 

Засідання групи розробників матеріалів “Окремі питання розгляду 

справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення та 

пов’язані з військовою агресією рф проти України” (робоча назва) 

4. травень 2022 

(дата засідання робочої 

групи визначається) 

Засідання групи розробників матеріалів “Питання щодо відновлення 

втраченого провадження в цивільному судочинстві” (робоча назва) 

5. травень 2022 

(дата засідання робочої 

групи визначається) 

Засідання групи розробників матеріалів “Особливості розгляду 

справ українськими судами щодо стягнення аліментів з урахуванням 

практики ЄСПЛ в період воєнного стану” (робоча назва) 

 

 

 



 

Блок “Кримінальне судочинство” 

(Короткова О. С., Найденко Ю. Д.) 

 

6. 10.05.2022 Засідання групи розробників з доопрацювання матеріалів 

дистанційного курсу “Проблемні аспекти, що виникають при 

розгляді кримінальних проваджень, передбачених ст.ст. 130, 132 

КК. Захист прав ВІЛ-позитивних осіб та осіб, хворих на інші 

невиліковні інфекційні хвороби” 

7. 13.05.2022 Засідання групи розробників з підготовки матеріалів семінару для 

суддів «Геноцид і зґвалтування як військові злочини та злочини 

проти людяності: міжнародний досвід» 

8. 17.05.2022 Засідання групи розробників матеріалів для суддів “Розгляд скарг на 

рішення про видачу (екстрадицію) у справах щодо шукачів захисту” 

9. 24.05.2022 Засідання групи розробників з підготовки матеріалів для суддів 

“Розгляд судами кримінальних проваджень про злочини проти 

основ національної безпеки України” 

 

Блок “Господарське судочинство” 

(Потильчак О. І., Блінова Ю. І.) 

 

10. 11.05.2022 

(о 10.00 год) 

Засідання групи розробників матеріалів дистанційного курсу 

“Розгляд судами земельних справ: актуальна судова практика” 

 

11. 11.05.2022 

(о 12.00 год) 

Засідання групи розробників матеріалів дистанційного курсу 

“Розгляд спорів щодо правочинів в господарському судочинстві” 

12. 20.05.2022 

(о 10.00 год) 

Засідання групи розробників матеріалів тренінгу для суддів “Спори 

про захист права власності у господарській діяльності” 

13. 20.05.2022 

(о 12.00 год) 

Засідання групи розробників матеріалів тренінгу для суддів “Спори 

у справах про банкрутство” 

Обговорення актуальності тем для всеукраїнського семінару  

“Окремі питання застосування Кодексу України з процедури 

банкрутства” 

14. травень 2022 

(дата засідання робочої 

групи визначається) 

Підготовка до засідання розробників стандартизованих лекцій для 

суддів господарських суддів з урахуванням вимого законодавства 

воєнного часу. 

Підготувати список актуальних тем лекцій та можливих розробників 

 

Відділом науково-методичного забезпечення судів та органів суддівського врядування  

у травні 2022 року заплановані засідання робочих груп, зокрема: 

 

№ 

з/п 
Дата проведення Назва заходу 

  

Засідання робочих груп Іщенка О. П. 

1. 2-й тиждень травня 

(дата буде уточнена) 
Засідання робочої групи щодо спеціальної конфіскації активів 

2. 
3-й тиждень травня 

(дата буде уточнена) 

Засідання робочої групи щодо цифрових прав в контексті захисту 

свободи слова 

 



  

Засідання робочих груп Шамрай О. В 

 

3. Травень 2022 

(2 засідання робочої 

групи, дати визначаються) 

Засідання робочої групи щодо комунікації суддів в умовах 

воєнного стану 

 

 

 

 

 


