НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
Національної школи суддів України
Микола ОНІЩУК
“27” травня 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 кваліфікації
працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони
за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної
технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами
червень 2022 року
№

Дата

Назва навчального заходу

Категорія слухачів
судді та помічники
суддів місцевих
загальних та
апеляційних судів
судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів
судові
розпорядники
місцевих,
апеляційних судів,
Вищого
антикорупційного
суду та Верховного
Суду
судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних

1.

01.06

Всеукраїнський семінар
“Права дітей в умовах
збройного конфлікту”

2.

01.06

Семінар “Українська
мова – ефективна зброя
у війні з росією”

3.

4.

01-03.06

02.06

Підготовка та
підвищення рівня
кваліфікації судових
розпорядників
місцевих, апеляційних
судів, Вищого
антикорупційного суду
та Верховного Суду
Вебінар “Особливості
допиту та опитування
дитини різного

Хто проводить
Відділ підготовки
суддів, відділ
підготовки
працівників апаратів
судів, Львівське РВ
Чернівецьке РВ
відділ підготовки
викладачів(тренерів)
Відділ підготовки
працівників апаратів
судів

Відділ підготовки
суддів, відділ
міжнародного
співробітництва

Примітка
максимально
300 слухачів,
відповідальний
Польна О.О.
максимально
300 слухачів,
відповідальний
Кабиш О. О.,
Аілінчій Т.М.
максимально
150 слухачів,
відповідальний
Дмітрієва Ж.В.

максимально
300 слухачів,
відповідальний

процесуального
статусу: правовий та
психологічний аспект,
частина І”
Вебінар “Питання
кваліфікації державної
зради і суміжних
злочинів проти основ
національної безпеки
України”
Конференція
“Слухання справ про
воєнні злочини: роль
судді”

судів

спільно з
Представництвом
Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні

Семенюк В. М.
(16.00-18.00)

Судді, прокурори,
адвокати

Національна школа
суддів України
спільно з
Національним
юридичним
університетом імені
Ярослава Мудрого
Національна школа
суддів України
спільно та за
підтримки проєкту
“Судова влада в
суспільство в Україні”
програма MATRA
Харківське РВ
спільно з відділами
підготовки суддів та
підготовки
працівників апаратів
судів, Дніпровським
РВ, Одеським РВ
Львівське РВ спільно з
відділом науковометодичного
супроводження
психологічної
підготовки суддів
Національна школа
суддів України
спільно з
Національним
інститутом юстиції
Болгарії

максимально
300 слухачів,
відповідальний
Алфьорова Н.А.
(13.00-18.00)

5.

02.06

6.

03.06

7.

03.06

Усеукраїнський семінар
“Судова практика в
питаннях–відповідях:
господарське
судочинство”

судді та помічники
суддів
господарських
судів

8.

06.06

Семінар “Подолання
наслідків психотравми:
психологічна
допомога”

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

Вебінар “Міжнародні
механізми
розслідування та
судового розгляду
кримінальних
проваджень щодо
воєнних злочинів”
10. 06.06-08.06 Підготовка
та
підвищення
рівня
кваліфікації
начальників
і
заступників
начальників
структурних підрозділів
апаратів
місцевих,
апеляційних
судів,
Вищого
антикорупційного суду
та Верховного Суду
11. 09.06
Семінар
“Судовий
захист трудових прав:
виклики сьогодення”
9.

06.06

судді та працівники
НШСУ

судді, працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів, прокурори

максимально
500 слухачів
(13.00-16.00)

максимально
300 слухачів,
відповідальний
Гуцал Л. В.

максимально
300 слухачів,
відповідальний
Польна О.О.
Маслюк А. М.
максимально
300 слухачів
Оніщук М.В.
Балаклицький І.І.
Іщенко О. П.
(10.00-12.00)

Відділ підготовки
начальники і
працівників апаратів
заступники
судів
начальників
структурних
підрозділів апаратів
місцевих,
апеляційних судів,
Вищого
антикорупційного
суду та Верховного
Суду

максимально
100 слухачів
відповідальний
Дмітрієва Ж. В.

судді та помічники
суддів місцевих та
апеляційних судів

максимально
300 слухачів,
відповідальний
Аілінчій Т.М.
Умнова О. В.

Чернівецьке РВ,
відділ підготовки
викладачів(тренерів)

12. 09.06

Підготовка та
підвищення рівня
кваліфікації на семінарі
“Організація трудових
відносин в умовах
воєнного стану”
10.06
Круглий стіл на тему:
“Роль ЄКПЛ та
практики ЄСПЛ у
системі правосуддя
України: досвід чверті
століття та нові
виклики” (до 25-річчя з
нагоди ратифікації
Україною Конвенції
про захист прав людини
та основоположних
свобод та практики
Європейського суду з
прав людини
10.06
Вебінар “Міжнародні
механізми
розслідування та
судового розгляду
кримінальних
проваджень щодо
воєнних злочинів”
10.06
Вебінар “Особливості
допиту та опитування
дитини різного
процесуального
статусу: правовий та
психологічний аспект,
частина ІІ”
13.06
Періодичне навчання
суддів
Вищого
антикорупційного суду
для підвищення рівня
професійної
компетентності
13.06-15.06 Підготовка
та
підвищення
рівня
кваліфікації помічників
суддів, консультантів та
секретарів
судового

13. 09.06

14.

15.

16.

17.

18.

Семінар “Актуальні
питання щодо розгляду
сімейних спорів в
умовах воєного стану”

судді та помічники
суддів місцевих
загальних та
апеляційних судів

Відділ підготовки
суддів, відділ
підготовки
працівників апаратів
судів Дніпровське РВ,
Одеське РВ,

максимально
300 слухачів
відповідальний
Поплавський В.
Ю.

працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

Харківське РВ

максимально
300 слухачів,
Відповідальний
Гуцал Л.В.

Національна школа
суддів України
спільно та за
підтримки
Координатора
проектів ОБСЄ в
Україні

максимально
300 слухачів
Відповідальний
Фулей Т.І.

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів, прокурори

Національна школа
суддів України
спільно з
Національним
інститутом юстиції
Болгарії

максимально
300 слухачів
Оніщук М. В.
Балаклицький І.І.
Іщенко О. П.
(10.00-12.00)

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

Відділ підготовки
суддів, відділ
міжнародного
співробітництва
спільно з
Представництвом
Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні

максимально
300 слухачів,
відповідальний
Семенюк В. М.

судді Вищого
антикорупційного
суду

Відділ підготовки
суддів

Відповідальний
Алфьорова Н.А.

помічники суддів,
консультанти та
секретарі судового
засідання
Верховного Суду

Відділ підготовки
працівників апаратів
судів

максимально
300 слухачів
відповідальний
Дмітрієва Ж. В.

засідання
Суду

Верховного

19. 13.06

Семінар
“Подолання судді та працівники
наслідків психотравми: апаратів
психологічна допомога” апеляційних та
місцевих судів

20. 14.06

Семінар “Доступ до
правосуддя людей з
інвалідністю в умовах
воєнного стану”
Інтерактивна лекція для
працівників
апарату
Верховного
Суду
“Культура
професійного мовлення
юриста”
Семінар
“Судовий
захист трудових прав:
виклики
сьогодення”
(в межах підготовки 1315.06)

судді та працівники
апаратів
апеляційних та
місцевих судів
працівники апарату
Верховного Суду

21. 14.06

22. 14.06

23. 14.06

24. 15.06

25. 15.06

26. 15.06

27. 16.06

Чернівецьке РВ,
відділ
науково-методичного
супроводження
психологічної
підготовки суддів
Львівське РВ

максимально
300 слухачів
Відповідальна
Аілінчій Т. М.
Маслюк А.М.
максимально
300 слухачів,
відповідальний
Польна О.О.

Відділ підготовки
працівників апаратів
судів, відділ
підготовки
викладачів(тренерів)

максимально
300 слухачів,
відповідальний
Кабиш О. О.
Дмітрієва Ж.В.

працівники апарату
Верховного Суду

Відділ підготовки
працівників апаратів
судів, відділ
підготовки
викладачів(тренерів)

максимально
300 слухачів
відповідальний
Дмитрієва Ж. В.
Умнова О.В.

Семінар “Особливості
змін до Кримінального
та кримінальнопроцесуального
законодавства”
Вебінар “Основи
застосування
міжнародного
гуманітарного права в
практиці судів”

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

Одеське РВ

судді

максимально
500 слухачів
відповідальна
Фулей Т. І.
(11.00-13.00)

Круглий стіл “Механізм
попередження агресії та
відшкодування шкоди,
заподіяної Україні
агресією російської
федераці”
Вебінар “ Сімейні
справи, де зачіпаються
права дітей (цивільний
аспект)”

судді, прокурори,
правозахисники

Національна школа
суддів України
спільно та за
підтримки Програми
USAID
“Справедливість для
всіх”
Національна школа
суддів України
спільно з
Ужгородським
Національним
університетом

максимально 300
слухачів,
відповідальний
Семенюк В. М.
(16.00-18.00)

Вебінар “Питання
кваліфікації порушення
законів і звичаїв війни і

судді місцевих та
апеляційних судів

Відділ підготовки
суддів, відділ
міжнародного
співробітництва
спільно з
Представництвом
Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні
Національна школа
суддів України
спільно з
Національним

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

максимально
300 слухачів
відповідальна
Золотнікова Т. М.

12.00-15.00

Максимально
300 слухачів,
відповідальний
Алфьорова Н.А.

28. 16.06

суміжних загальнокримінальних
правопорушень”
Семінар “Подолання
наслідків психотравми:
психологічна
допомога”

працівники
Територіальних
управлінь ССО

29. 17.06

Круглий стіл на тему:
“Судовий захист
внутрішньо
переміщених осіб та
осіб які постраждали
від збройної агресії на
території України”

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

30. 17.06

Усеукраїнський семінар
“Актуальні питання
державної політики
щодо державної
служби”
Семінар “Подолання
наслідків психотравми:
психологічна
допомога”

судді та помічники
суддів
адміністративних
судів

32. 21.06

Вебінар "Основи
застосування
міжнародного
гуманітарного права в
практиці судів"

судді

33. 22.06

Семінар-практикум
“Говорімо українською
правильно: фонетичні
словотвірні та лексичні
норми”. Частина 1.

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

34. 22.06

Вебінар “Основи
міжнародного
гуманітарного права”

судді місцевих
загальних та
апеляційних судів

35. 22.06

Вебінар “Обрання
запобіжних заходів та
призначення покарання

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних

31. 20.06

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

юридичним
університетом імені
Ярослава Мудрого

(13.00-18.00)

Харківське РВ
Дніпровське РВ,
Одеське РВ,
Чернівецьке РВ
спільно з відділом
спеціальної
підготовки кандидатів
на посаду судді
Національна школа
суддів України
спільно з Проєктом
Ради Європи
“Внутрішнє
переміщення в
Україні: розробка
тривалих рішень. Фаза
ІІ”
Одеське РВ
Харківське РВ

Максимально
300 слухачів
Відповідальна
Гуцал Л.В.

Відділ підготовки
суддів спільно з
відділом науковометодичного
супроводження
психологічної
підготовки суддів,
відділ підготовки
працівників апаратів
судів, Дніпровське РВ,
Одеське РВ
Національна школа
суддів України
спільно та за
підтримки Програми
USAID
“Справедливість для
всіх”
Відділ підготовки
суддів, відділ
підготовки
працівників апаратів
судів, відділ
підготовки
викладачів(тренерів),
Дніпровське РВ
Одеське РВ у
співпраці з
Українською
Гельсінською спілкою
з прав людини
Відділ підготовки
суддів, відділ
міжнародного
співробітництва

максимально
300 слухачів
Відповідальний
Фулей Т.І.

Максимально
300 слухачів
Відповідальна
Золотнікова Т. М.
максимально
300 слухачів
відповідальний
Маслюк А. М.
Алфьорова Н.А

максимально
500 слухачів
відповідальна
Фулей Т. І.
(11.00-13.00)
максимально
300 слухачів,
відповідальний
Кабиш О. О.

максимально
300 суддів
Відповідальний
Золотнікова Т. М.
максимально
300 слухачів,
відповідальний
Семенюк В. М.

36. 23.06

37. 23.06

для неповнолітніх”

судів

Семінар “Дотримання
принципів верховенства
права та прав людини в
умовах воєнного стану”
вебінар “Кібергігієна та
основи
сучасної
соціальної інженерії”

судді та помічники
суддів апеляційних
та місцевих
загальних судів
судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

38. 23.06

Семінар “Застосування судді місцевих та
національними судами апеляційних судів
норм
міжнародного
гуманітарного права”

39. 24.06

Усеукраїнський семінар судді місцевих
“Злочини геноциду:
загальних та
міжнародний досвід”
апеляційних судів

40. 24.06

Усеукраїнський семінар
“Надання домедичної
допомоги в умовах
збройного конфлікту ”
Періодичне навчання
суддів “Актуальні
питання захисту
персональних даних:
реалії, виклики,
перспективи ”
Семінар
Відповідальність за
правопорушення в
умовах воєнного
стану”.
Міжнародна
конференція
“Міжнародна-правова
відповідальність за
воєнні злочини”
Усеукраїнський семінар
“Надання домедичної
допомоги в умовах
збройного конфлікту ”
Вебінар “Практичне
застосування
міжнародного
гуманітарного права”

41. 27.06

42. 27.06

43. 27.06

44. 28.06

45. 29.06

спільно з
Представництвом
Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні
Чернівецьке РВ

Національна школа
суддів України
спільно та за технічної
підтримки Посольства
Великобританії в
Україні
Відділ наукових
досліджень проблем
судочинства та
науково-методичного
забезпечення
суддівської освіти
Харківське РВ спільно
з відділом підготовки
суддів, Дніпровським
РВ та Одеським РВ

(16.00-18.00)

максимально
300 слухачів
Відповідальна
Аілінчій Т. М.
максимально
300 слухачів
Оніщук М. В.
Іщенко О. П.
(11.00-13.00)
максимально
300 слухачів
Відповідальна
Фулей Т.І.
(10.00-13.30)
максимально
300 суддів
відповідальна
Гуцал Л.В.

Працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів
судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

Відділ “Вінницький
навчальний центр ”

максимально
300 слухачів
Відповідальний
Борисенко В.О.

Відділ підготовки
суддів

максимально
300 слухачів
Відповідальний
Алфьорова Н.А.

працівники
Територіальних
управлінь ССО

Львівське РВ

максимально
300 слухачів,
відповідальна
Польна О.О.

судді

Національна школа
суддів України при
сприянні та за
підтримки
Проекту «ПравоJustice»
Відділ підготовки
суддів

максимально
300 суддів

судді місцевих та
апеляційних судів
судді місцевих
загальних та
апеляційних судів

Одеське РВ
спільно у співпраці з
Українською
Гельсінською спілкою
з прав людини

максимально
300 слухачів
Відповідальний
Алфьорова Н.А.
максимально
300 суддів
Відповідальна
Золотнікова Т.М.

46. 29.06

Вебінар
“Адміністративна
відповідальність
неповнолітніх”

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

47. 29.06.

Апробація тренінгу
“Арешт і конфіскація
активів”

судді місцевих та
апеляційних судів

48. 30.06

Вебінар “Національні і
міжнародні механізми
реалізації кримінальної
відповідальності за
воєнні злочини”

судді місцевих та
апеляційних судів

49. 30.06

Апробація тренінгу
“Комунікація судів в
умовах воєнного стану”

судді та працівники
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

Відділ підготовки
суддів, відділ
міжнародного
співробітництва
спільно з
Представництвом
Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні
Відділ підготовки
суддів, відділ науковометодичного
забезпечення
діяльності судів та
органів суддівського
врядування,
Дніпровське РВ,
Львівське РВ,
Харківське РВ
Національна школа
суддів України
спільно з
Національним
юридичним
університетом імені
Ярослава Мудрого
Відділ підготовки
суддів, відділ науковометодичного
забезпечення
діяльності судів та
органів суддівського
врядування, Одеське
РВ, Дніпровське РВ

максимально
300 слухачів,
відповідальна
Семенюк В. М.
(16.00-18.00)

максимально 300
слухачів
відповідальний
Балаклицький І.І.
Іщенко О. П.

максимально 300
слухачів,
відповідальний
Алфьорова Н.А.
(13.00-18.00)
максимально 60
слухачів
Відповідальний
Шамрай О. В.
Балаклицький І.І.

Дистанційні курси для суддів
50. 01.0630.06

Дистанційний курс
“Демістифікація
віртуальних валют”

судді

Відділ підготовки
суддів спільно з
відділом підготовки
викладачів (тренерів),
відділ ІТ, Курс

Закревська Т.О

розроблений
Національним
агентством з
боротьби із
кіберзлочинністю
при посольстві
Великої Британії в
Україні

51. 01.0626.06

52. 02.0617.06

Дистанційний курс
“Розгляд кримінальних
проваджень, пов’язаних
з домашнім
насильством”
Дистанційний курс
“Комунікації в
діяльності судді”

судді

Відділ підготовки
суддів спільно з
відділом підготовки
викладачів (тренерів),
відділ ІТ

Закревська Т.О

судді

Відділ підготовки
суддів спільно з
відділом підготовки
викладачів (тренерів),
відділ ІТ

Закревська Т.О

53. 09.0609.07

Дистанційний курс
“Мова судовопроцесуальної сфери”

судді

54. 17.0601.07

Дистанційний курс
“Соціономічна
компетентність судді”

судді

55. 27.0627.12

Дистанційний курс
“Захист прав людини в
умовах збройного
конфлікту в Україні”
Модуль 1. Введення в
міжнародну систему
захисту прав людини
Модуль 2. Міжнародне
гуманітарне право
Модуль 3.
Співвідношення
міжнародного
гуманітарного права та
міжнародного права
прав людини.

судді

Відділ підготовки
суддів спільно з
відділом підготовки
викладачів (тренерів),
відділ ІТ
Відділ підготовки
суддів спільно з
відділом підготовки
викладачів (тренерів),
відділ ІТ
Відділ підготовки
суддів спільно з
відділом підготовки
викладачів (тренерів),
відділ ІТ,

Закревська Т.О

Закревська Т.О

Закревська Т.О

Курс розроблений
експертами
Української
Гельсінської спілки з
прав людини

Дистанційні курси для працівників апаратів судів
56. 06.0624.06

Дистанційний курс
“Особливості розгляду
корпоративних спорів”

57. 10.0627.06

Дистанційний курс
“Забезпечення
гендерної рівності”

Начальник
відділу підготовки суддів
____________Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ
“____” ____________ 2022 року

помічники суддів та
секретарі судових
засідань загальних
та господарських
судів
працівники
апаратів судів

відділ підготовки
працівників апаратів
судів

Дмітрієва Ж.В.

відділ підготовки
працівників апаратів
судів

Дмітрієва Ж.В.

Проректор
Національної школи суддів України
____________ Наталія ШУКЛІНА
“____”__________ 2022 року

