
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор  

Національної школи суддів України  

Микола ОНІЩУК 
“ 24 ” липня 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 

серпень 2022 року 
  

№ Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Примітка, 

відповідальні 

1.  02.08 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі-

практикумі “Говорімо 

українською правильно: 

фонетичні,  словотвірні 

та лексичні норми”  

 

працівники 

апаратів місцевих 

та апеляційних 

судів 

Харківське РВ  Максимально 300 

слухачів, 

Гуцал Л.В. 

Кабиш О.О. 

 

2.  04.08 Семінар  “Мовне 

оформлення судових 

рішень”    

судді та 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Харківське РВ 

 

Максимально 300 

слухачів, 

Гуцал Л.В. 

Кабиш О.О. 

 

3.  04.08 Лекція з конституційного 

права: “Свобода думки і 

слова, збирання і 

поширення інформації  в 

умовах воєнного стану”.  

судді та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Юровська Г.В. 

суддя 

Конституційного 

Суду України 

4.  04.08 Семінар “Проєкт нового 

кримінального кодексу 

україни: основні новели” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих та 

Львівське РВ Максимально  

300 слухачів, 

Польна О. О. 



апеляційних 

судів 

 

5.  05.08 Всеукраїнський вебінар 

“Злочини проти основ 

національної безпеки 

України” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних  та 

апеляційних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів 

Харківське РВ, 

Одеське РВ, 

Львівське РВ 

Максимально 

200 слухачів. 

Гуцал Л.В. 

6.  05.08 Семінар “Комунікаційна 

діяльність судді-спікера 

та прессекретаря суду в 

умовах збройної агресії 

проти України”. 

судді-спікери, 

помічники суддів 

та спеціалісти із 

забезпечення 

зв’язків зі ЗМІ 

(прессекретарів) 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Дніпровське РВ, 

Львівське РВ, 

Одеське РВ 

Максимально  

300 слухачів, 
Поплавський В.Ю. 

 

7.  08.08-

10.08 

 Підготовка помічників 

суддів місцевих 

окружних та апеляційних 

адміністративних судів 

помічники суддів 

місцевих 

окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів  

Максимально  

300 слухачів, 

Дмітрієва Ж.В. 

 

 

8.  09.08 Вебінар “Інтерпретація 

судових доказів та оцінка 

доказів” 

судді місцевих та 

апеляційних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів спільно з 

Центром навчання 

суддів та 

прокурорів 

Нідерландів 

Максимально  

300 слухачів, 

Оніщук М. В. 

Балаклицький І.І. 

Іщенко О. П. 

(10.00-13.00) 

 

9.  09.08-

11.08 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації спеціалістів 

служб управління 

персоналом місцевих та 

апеляційних судів 

спеціалістів 

служб управління 

персоналом 

місцевих та 

апеляційних судів 

Дніпровське РВ,  

Одеське РВ  

спільно з 

Вінницьким 

навчальним 

центром  

 

Максимально 300 

слухачів 

Баштанник А.Г 

10.  10.08 

17.08 

31.08 

07.09 

21.09 

Вебінар “Судовий захист 

прав внутрішньо 

переміщених осіб та осіб, 

які постраждали від 

збройної агресії проти 

України”  

(10.08, 17.08, 31.08, 07.09 

- апробація матеріалів.   

21.09 - заключний 

вебінар із презентацією 

навчального курсу) 

судді місцевих 

загальних та 

окружних 

адміністративних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, відділ 

наукових 

досліджень 

проблем 

судочинства  та 

науково-

методичного 

забезпечення 

суддівської освіти 

Максимально  

300 слухачів, 

Балаклицький І. І 

Фулей Т. І. 

(15.00-18.00) 

 

11.  11.08 Лекція з конституційного 

права: “Конституційно-

правові гарантії права на 

справедливий суд”    

судді та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Юровська Г.В. 

суддя 

Конституційного 

Суду України 



12.  11.08 Семінар-практикум 

“Говоримо українською 

правильно: граматичні 

норми” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Відділ підготовки 

викладачів 

(тренерів)  Одеське 

РВ  

Максимально  

300 слухачів 

Кабиш О. О., 

Золотнікова Т.М. 

13.  11.08 Семінар “Судовий захист 

трудових прав в умовах 

воєнного стану в 

Україні” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних  та 

апеляційних 

судів 

Львівське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів 

(тренерів) 

Максимально 

 300 слухачів, 

Польна О. О. 

Умнова О. В. 

 

14.  11.08 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на тренінгу 

“Діяльність суду в 

надзвичайних ситуаціях” 

працівники 

апаратів місцевих 

та апеляційних 

судів 

Харківське РВ  Максимально  

300 слухачів, 

Гуцал Л.В. 

 

 

15.  12.08 

 

Підготовка  на семінарі 

“Основи кібербезпеки  в 

судах. Робота в Єдиній 

судовій інформаційно-

телекомунікаційній 

системі Фіксування 

судового процесу 

технічними засобами”  

помічнии суддів, 

працівники 

апаратів місцевих 

та апеляційних 

судів 

Вінницький 

навчальний центр 

Львівське РВ, 

Одеське РВ, 

Дніпровське РВ 

Максимально  

300 слухачів, 

Польна О. О. 

Мілієнко О. А. 

 

16.  15.08-

16.08 

Підготовка суддів з 

метою підтримання 

кваліфікації  

судді місцевих 

загальних судів 

Дніпровське РВ  максимально 

200 слухачів 

Поплавський В.Ю 

17.  16.08 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Інформаційно-

психологічна безпека, як 

частина Національної 

безпеки України” 

 

помічники суддів  

та працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів спільно з  

Вінницьким 

навчальним 

центром 

Максимально  

300 слухачів, 

Дмітрієва Ж.В. 

Борисенко В. О. 

 

18.  17.08 Семінар практикум: 

“Міжнародне 

гуманітарне право та 

його застосування в 

Україні через призму 

практики Міжнародного 

кримінального суду” 

помічники суддів   

та працівники 

апарату 

Касаційного 

кримінального 

суду у складі 

Верховного Суду 

Відділ підготовки 

суддів спільно з   

Вінницьким 

навчальним 

центром 

Максимально  

300 слухачів, 

Дмітрієва Ж.В. 

Борисенко В. О. 

 

19.  18.08 Лекція з конституційного 

права: “Європейська 

конвенція з прав людини. 

Конституція України: 

єдність принципів і 

цінностей”    

судді та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Юровська Г.В. 

суддя 

Конституційного 

Суду України 

20.  19.08 Всеукраїнський семінар 

“Військові 

адміністративні 

правопорушення: 

питання кваліфікації та 

деякі процесуальні 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів 

Харківське РВ 

 

Максимально  

300 слухачів, 

Гуцал Л.В. 

 



аспекти” 

 

21.  22.08 

– 

24.08 

Підвищення рівня 

кваліфікації помічників 

суддів місцевих та 

апеляційних 

господарських судів 

Помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

відділ підготовки 

суддів  

Максимально  

300 слухачів, 

Дмітрієва Ж. В. 

 

22.  23.08 Семінар “Окремі аспекти 

розгляду заяв у порядку 

окремого провадження та 

заяв про відновлення 

втраченого судового 

провадження в умовах 

воєнного стану” 

 

судді місцевих 

загальних  та 

апеляційних 

судів 

Дніпровське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів 

(тренерів) 

Максимально  

150 слухачів 

Поплавський В.Ю 

23.  25.08 Лекція з конституційного 

права: “Конституційні 

основи національної 

безпеки України”.  

судді та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Юровська Г.В. 

суддя 

Конституційного 

Суду України 

24.  25.08 Вебінар “Судова 

експертиза” 

судді місцевих та 

апеляційних 

судів 

НШСУ, 

Європейська 

мережа суддівської 

освіти (EJNT)                                                          

спільно з Центром 

навчання суддів та 

прокурорів 

Нідерландів 

Максимально  

300 слухачів, 

Оніщук М. В. 

Балаклицький І.І. 

Іщенко О. П. 

 

25.  26.08  Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на тренінгу 

“Практика розгляду 

судових спорів, що 

виникають з кредитних 

правовідносин в умовах 

воєнного стану” 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

відділ підготовки 

суддів, відділ 

підготовки 

викладачів 

(тренерів) 

 

Максимально  

300 слухачів, 

Потильчак О. І. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

26.  26.08 Семінар “Емоційна 

компетентність як 

складова психічного 

здоров’я працівників 

апарату суду” 

 

судді, помічники 

суддів, 

працівники 

апаратів  

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Дніпровське РВ Максимально  

150 слухачів 

Поплавський В.Ю 

27.  26.08 Всеукраїнський вебінар 

“Окремі кримінальні 

правопорушення проти 

миру, безпеки людства та 

міжнародного 

правопорядку”  

 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних  та 

апеляційних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів  

Харківське РВ, 

Одеська РВ 

Максимально  

200 слухачів 

Гуцал Л.В. 

28.  29.08 Семінар “Організація 

бронювання 

військовозобов’язаних  в 

судах в умовах воєнного 

стану в Україні” 

керівники та 

заступники 

керівників 

апаратів судів, 

працівники 

Львівське РВ, 

Вінницький 

навчальний центр  

Максимально  

300 слухачів, 

Польна О. О. 

Борисенко В. О. 

 



 відділів по роботі 

з персоналом  

29.  30.08 Семінар 

“Відповідальність за 

правопорушення в 

умовах воєнного стану” 

працівники 

Територіальних 

управлінь 

Служби судової 

охорони 

Відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на 

посаду судді, 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ, 

Харківське РВ, 

Львівське РВ  

 

максимально     

300 слухачів,  

Польна О.О. 

Сніцаренко Д. В. 

 

30.  31.08 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Емоційна 

компетентність як 

складова психічного 

здоров’я працівників 

апарату суду” 

 

помічники суддів   

та працівники 

апарату 

Верховного Суду 

Відділ підготовки 

суддів спільно 

Вінницьким 

навчальним 

центром 

Максимально  

300 слухачів, 

Дмітрієва Ж.В. 

Мілієнко О.А. 

 

 

31.  31.08 Вебінар “Практика 

Європейського суду з 

прав людини за статтями 

2, 3 та 5 Конвенції у 

справах щодо збройних 

конфліктів” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних  та 

апеляційних 

судів 

НШСУ спільно з 

Проєктор Ради 

Єропи «Підтримка 

судової влади 

України в 

забезпеченні 

кращого доступу до 

правосуддя» та 

Проектом Ради 

Європи 

«Дотримання прав 

людини в системі 

кримінальної 

юстиції України» 

Максимально  

300 слухачів, 

Шукліна Н. Г. 

Балаклицький І. 

І. 

  

Дистанційні курси для суддів 

32.  27.06-

27.12 

Дистанційний курс для 

суддів “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 

Курс розроблений 

експертами 

Української 

Гельсінської спілки 

з прав людини 

Закревська Т.О 

 



  

Дистанційні курси для помічників суддів та працівників апаратів судів 

33.  01.08 

– 

01.09 

Дистанційний курс 

“Мова судово-

процесуальної сфери” 

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, Вищого 

антикорупційног

о суду, 

Верховного Суду 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки суддів 

(помічники суддів) 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Борисенко В.О. 

Дмітрієва Ж.В. 

34.  01.08 

– 

30.08 

Дистанційний курс 

“Демістифікація 

кіберзлочинності” 

Помічники суддів 

та працівників 

апаратів 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки суддів 

(помічники суддів) 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Закревська Т. О. 

Дмітрієва Ж.В. 

35.  01.08 

– 

30.08 

Дистанційний курс 

“Демістифікація 

віртуальних валют” 

Помічники суддів 

та працівників 

апаратів 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки суддів 

(помічники суддів) 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Закревська Т. О. 

Дмітрієва Ж.В. 

36.  12.08 

– 

19.08 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини” 

помічники суддів 

та працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки суддів 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Дмітрієва Ж.В. 

37.  12.08 

– 

19.08 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини у 

цивільному судочинстві” 

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки суддів 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Дмітрієва Ж.В. 

38.  12.08 

– 

19.08 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Судовий 

розгляд” 

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки суддів 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Дмітрієва Ж.В. 

39.  12.08 

– 

19.08 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Досудове 

розслідування” 

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки суддів 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Дмітрієва Ж.В. 



40.  24.08 

– 

07.09 

Дистанційний курс 

“Тайм- менеджмент у 

діяльності помічника 

судді та секретаря 

судового засідання” 

Помічники суддів 

та секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки суддів 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Дмітрієва Ж.В. 

41.  29.07–

23.08 

Дистанційний курс  

“Розгляд кримінальних 

проваджень, пов’язаних 

із домашнім 

насильством” 

Помічники суддів  

(кримінальна 

спеціалізація) 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, Верховного 

Суду 

Відділ підготовки 

суддів 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Закревська Т. О. 

Дмітрієва Ж.В. 

42.  29.07–

26.08 

Дистанційний курс 

“Захист прав та інтересів 

дитини при вирішенні 

сімейних спорів” 

Помічники суддів  

(цивільна 

спеціалізація) 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, Вищого 

антикорупційног

о суду, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки 

суддів 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Закревська Т. О. 

Дмітрієва Ж.В. 

43.  31.08-

21.09 

Дистанційний курс 

“Актуальні питання 

застосування 

господарського 

процесуального 

судочинства” 

Помічники суддів  Відділ підготовки 

суддів 

максимально     

300 слухачів, 

відповідальний 

Закревська Т. О. 

Дмітрієва Ж.В. 

 

 

 

 

 

 


