НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
Національної школи суддів України
______________ Микола ОНІЩУК
“ ___ ” серпня 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
вересень 2022 року
№

Дата

Назва навчального заходу

Категорія слухачів

Хто проводить

Примітка,
відповідальні

1.

01.09

Лекція з конституційного
права
(за
окремою
темою)

судді та
працівники
апаратів судів

Відділ підготовки
суддів

Галина
ЮРОВСЬКА
суддя
Конституційного
Суду України
(13.00-14.30)

2.

01.09

Тренінг
“Надання судді та помічники
домедичної допомоги”
суддів, працівники
апарату Вищого
антикорупційного
суду

Відділ підготовки
суддів,
Вінницький
навчальний центр

Максимально 200
слухачів
Відповідальні
Наталія
АЛФЬОРОВА
Жанна
ДМІТРІЄВА

3.

02.09

Всеукраїнський семінар
“Міжнародне
співробітництво під час
кримінального
провадження”

Відділ підготовки
суддів, відділ
підготовки
викладачів(тренерів)
Одеське РВ,
Дніпровське РВ,
Харківське РВ

Максимально 300
слухачів
Відповідальні
Ольга
КОРОТКОВА,
Тетяна
ЗОЛОТНІКОВА

судді та
помічники суддів
місцевих
загальних та
апеляційних
судів

4.

05.09

Семінар “Окремі аспекти
розгляду справ про
встановлення фактів, що
мають юридичне
значення”

помічники суддів
Верховного Суду

Відділ підготовки
суддів, відділ
підготовки
викладачів(тренерів)

Максимально 200
слухачів
Відповідальні
Олена УМНОВА
Жанна
ДМІТРІЄВА

5.

05.09- Онлайн–підготовка
та
07.09 підвищення
рівня
кваліфікації секретарів
судового
засідання
окружних та апеляційних
адміністративних судів

секретарі
судового
засідання
окружних та
апеляційних
адміністративних
судів

Львівське РВ,
Вінницький
навчальний центр

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Оксана ПОЛЬНА

6.

05.09- Підготовка
та
07.09 підвищення
рівня
кваліфікації
за
стандартизованою
програмою

начальники і
заступники
начальників
структурних
підрозділів
апаратів судів

Одеське РВ

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Тетяна
ЗОЛОТНІКОВА

7.

05.09- Підготовка
та
07.09 підвищення
рівня
кваліфікації
за
стандартизованою
програмою

помічники суддів
Верховного Суду

Відділ підготовки
суддів

Максимально 300
слухачів
Відповідальні
Жанна
ДМІТРІЄВА

8.

05.09- Підготовка
та
спеціалісти
08.09 підвищення
рівня служб управління
кваліфікації
за
персоналом
стандартизованою
місцевих та
програмою
апеляційних
судів

Харківське РВ,
відділ підготовки
викладачів (тренерів)

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Яна ШЕВЦОВА

9.

06.09

НШСУ
спільно з Вищою
школою юстиції
Італії

Микола ОНІЩУК,
Олександр
ІЩЕНКО
(15.30-17.30)

Дніпровське РВ

Максимально
300 слухачів
відповідальна
Алла
БАШТАННИК

Відділ підготовки
суддів, відділ
наукових досліджень
проблем судочинства
та науковометодичного
забезпечення
суддівської освіти

Максимально
40 слухачів,
Іван
БАЛАКЛИЦЬКИЙ
Тетяна ФУЛЕЙ
(15.00-18.00)

Вебінар
“Міжнародне законодавство
щодо
арешту і
конфіскації активів та
права людини”

судді

10. 06.09- Підготовка та
секретарі судових
08.09 підвищення рівня
засідань місцевих
кваліфікації за
загальних та
стандартизоваапеляційних
ною програмою
судів
11. 07.09, Вебінар “Судовий захист
судді місцевих
21.09 прав
внутрішньо
загальних та
переміщених осіб та осіб,
окружних
які постраждали від адміністративних
збройної агресії проти
судів
України”
(10.08, 17.08, 31.08, 07.09
- апробація матеріалів.
21.09
заключний
вебінар із презентацією

навчального курсу)
12. 08.09

Лекція з конституційного
права
(за
окремою
темою)

судді та
працівники
апаратів судів

13. 08.09

Тренінг
“Арешт
конфіскація активів”

судді місцевих
загальних та
апеляційних
судів

14.

і

08.09 Тренінг
“Надання
домедичної допомоги”

Відділ підготовки
суддів

Львівське РВ
за підтримки проєкту
РЄ/ЄС “Посилення
заходів щодо
протидії відмиванню
коштів та
фінансуванню
тероризму в Україні”
судді та помічники Відділ підготовки
суддів, працівники суддів, Вінницький
навчальний центр
апарату Вищого

антикорупційного
суду

15. 12.09- Підготовка суддів для
14.09 підтримання кваліфікації

судді місцевих
загальних судів

16. 12.09- Підготовка
та
керівники і
15.09 підвищення
рівня
заступники
кваліфікації
за
керівників
стандартизованою
апаратів місцевих
програмою
та апеляційних
судів

Галина
ЮРОВСЬКА
суддя
Конституційного
Суду України
(13.00-14.30)
Максимально
200 слухачів
(09.30-17.00)
Відповідальна
Оксана ПОЛЬНА

Максимально 200
слухачів
Відповідальні
Наталія
АЛФЬОРОВА
Жанна
ДМІТРІЄВА

Дніпровське РВ

Максимально
200 слухачів
відповідальний
Володимир
ПОПЛАВСЬКИЙ

Харківське РВ,
відділ підготовки
викладачів (тренерів)

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Яна ШЕВЦОВА

17. 12.09- Підготовка
та
15.09 підвищення
рівня
кваліфікації
за
стандартизованою
програмою

начальники і
заступники
начальників
структурних
підрозділів
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

Харківське РВ

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Яна ШЕВЦОВА

18. 12.09- Підготовка
та
14.09 підвищення
рівня
кваліфікації
за
стандартизованою
програмою

секретарі
судового
засідання
місцевих
загальних та
апеляційних
судів
помічники суддів
та працівники

Одеське РВ

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Тетяна
ЗОЛОТНІКОВА

Відділ підготовки
суддів,

Максимально 300
слухачів
Відповідальні

19. 12.09

Семінар “Кодекс України
з процедур банкрутства,

практика застосування ”

20. 13.09

апарату
Касаційного
господарського
суду у складі
Верховного Суду

Семінар для керівників
керівники
апаратів, начальників та
апаратів,
спеціалістів
служб
начальників та
управління персоналом
спеціалістів
місцевих та апеляційних служб управління
судів на тему “Судовий
персоналом
захист трудових прав в
місцевих та
умовах воєнного стану в
апеляційних
Україні”
судів

Жанна
ДМІТРІЄВА
Валентина
БОРИСЕНКО

Львівське РВ,

Максимально 100
слухачів
Відповідальна
Оксана ПОЛЬНА

відділ підготовки
викладачів (тренерів)

судді окружних
та апеляційних
адміністративних
судів

відділ підготовки
суддів, відділ
спеціальної
підготовки
кандидатів на посаду
судді відділ
підготовки
викладачів (тренерів)

Максимально 40
слухачів
Відповідальна
Любов ГОНЧАР

22. 14.09- Підготовка начальників
16.09 та
заступників
начальників структурних
підрозділів місцевих та
апеляційних судів

начальники та
заступники
начальників
структурних
підрозділів
місцевих та
апеляційних
судів

Львівське РВ

Максимально 100
слухачів
Відповідальна
Оксана ПОЛЬНА

23. 15.09

Семінар-практикум
“Говорімо українською
правильно: фонетичні,
словотвірні та лексичні
норми”

викладачі
(тренери) та
працівники
Національної
школи суддів
України

відділ підготовки
викладачів (тренерів),
спільно з відділом по
роботі з персоналом

Оксана КАБИШ

24. 15.09

Лекція з конституційного
права
(за
окремою
темою)

судді та
працівники
апаратів судів

Відділ підготовки
суддів

Галина
ЮРОВСЬКА
суддя
Конституційного
Суду України
(13.00-14.30)

25. 15.09

Всеукраїнський семінар
“Актуальні
питання
щодо розгляду сімейних
спорів у справах з
іноземним елементом”

судді місцевих
загальних та
апеляційних
судів

Відділ підготовки
суддів,
Дніпровське РВ ,
Одеське РВ

Максимально
200 слухачів
Відповідальні
Іван
БАЛАКЛИЦЬКИЙ
Володимир
ПОПЛАВСЬКИЙ

21. 14.09

Усеукраїнський семінар
“Судовий контроль за
виконанням
рішень
адміністративних судів”

Вінницький
навчальний центр

26. 19.09- Підготовка
суддів
23.09 окружних
адміністративних судів

Відділ підготовки
судді окружних
суддів, відділ
адміністративних
підготовки викладачів
судів

Максимально
200 слухачів
відповідальні
Іван
БАЛАКЛИЦЬКИЙ
Любов ГОНЧАР
Володимир
ПОПЛАВСЬКИЙ

27. 19.09- Підготовка
судових
21.09 розпорядників місцевих
та апеляційних судів

судові
розпорядники
місцевих та
апеляційних
судів
помічники суддів
Вищого
антикорупційног
о суду

Львівське РВ

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Оксана ПОЛЬНА

Відділ підготовки
суддів

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Жанна
ДМІТРІЄВА

секретарі
судового
засідання
місцевих
загальних та
апеляційних
судів

Харківське РВ

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Яна ШЕВЦОВА

28. 19.09- Підготовка
та
21.09 підвищення
рівня
кваліфікації
за
стандартизованою
програмою
29. 19.09- Підготовка
та
22.09 підвищення
рівня
кваліфікації
за
стандартизованою
програмою

(тренерів),
Дніпровське РВ,
Львівське РВ,
Одеське РВ,
Харківське РВ

30. 19.09

Всеукраїнський семінар
“Застосування
антикорупційного
законодавства. Розгляд
справ про кримінальні та
адміністративні
правопорушення,
пов’язані з корупцією”

судді та
помічники суддів
місцевих
загальних судів

Відділ підготовки
суддів,
Одеське РВ

Максимально 300
учасників
Відповідальна
Тетяна
ЗОЛОТНІКОВА

31. 19.09

Тренінг
“Комунікація
суду в умовах воєнного
стану”

судді та
помічники суддів
місцевих та
апеляційних
судів

Відділ підготовки
суддів, відділ
науково-методичного
забезпечення
діяльності судів та
органів суддівського
врядування,
Дніпровське РВ

Максимально 300
слухачів
Відповідальні
Алла
БАШТАННИК
Жанна
ДМІТРІЄВА

32. 20.09

Вебінар
“Операційні показники
міжнародної конфіскації
активів
та
техніки
розслідування”

судді місцевих
загальних та
апеляційних
судів

НШСУ
спільно з Вищою
школою юстиції
Італії

Микола ОНІЩУК,
Олександр
ІЩЕНКО
(15.30-17.30)

33. 20.09

Семінар
на
тему:
“Інформаційнопсихологічна безпека, як
частина
Національної

працівники
Територіальних
управлінь
Служби судової

Відділ спеціальної
підготовки
кандидатів на посаду
судді,

Максимально
300 слухачів,
Відповідальна
Діана
СНІЦАРЕНКО

безпеки України”

34. 21.09- Онлайн–підготовка
та
23.09 підвищення
рівня
кваліфікації секретарів
судового
засідання
місцевих загальних та
апеляційних судів

охорони

Дніпровське РВ,
Одеське РВ,
Харківське РВ,
Львівське РВ

секретарі
судового
засідання
місцевих та
апеляційних
загальних судів

Вінницький
навчальний центр

Максимально
300 слухачів,
Відповідальна
Валентина
БОРИСЕНКО

викладачі
(тренери) та
працівники
Національної
школи суддів
України
судді та
працівники
апаратів судів

Відділ підготовки
викладачів (тренерів),
спільно з відділом по
роботі з персоналом

Оксана КАБИШ

Відділ підготовки
суддів

Галина
ЮРОВСЬКА
суддя
Конституційного
Суду України
(13.00-14.30)

Дніпровське РВ

Максимально
200 слухачів
відповідальний
Володимир
ПОПЛАВСЬКИЙ

35. 22.09

Семінар-практикум
“Говорімо українською
правильно: граматичні
норми”

36. 22.09

Лекція з конституційного
права
(за
окремою
темою)

37. 23.09

Семінар
“Дотримання
принципів верховенства
права та прав людини в
умовах воєнного стану”

судді та
помічники суддів
місцевих
загальних та
апеляційних
судів

38. 23.09

Підготовка
та
підвищення
рівня
кваліфікації на семінарі
“Судовий
захист
трудових прав: виклики
сьогодення ”

Відділ підготовки
помічники суддів
суддів, відділ
місцевих
підготовки
викладачів
загальних,
(тренерів)
апеляційних
судів та
Верховного суду

39. 23.09

Семінар “Діяльність суду помічники суддів
в
надзвичайних
та працівники
ситуаціях”
апаратів місцевих
та апеляційних
судів

40. 26.09- Підготовка суддів
30.09 місцевих господарських
судів

41. 27.09

Вебінар
“Система
превентивних
заходів щодо арешту та

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Жанна
ДМІТРІЄВА

Одеське РВ

Максимально
300 слухачів
Відповідальна
Тетяна
ЗОЛОТНІКОВА

судді місцевих
господарських
судів

Відділ підготовки
суддів, відділ
підготовки викладачів
(тренерів),
Львівське РВ,
Дніпровське РВ,
Одеське РВ,
Харківське РВ

Максимально
300 слухачів
Відповідальний
Наталія
ШУКЛІНА
Іван
БАЛАКЛИЦЬКИЙ

судді

НШСУ
спільно з Вищою
школою юстиції
Італії

Микола ОНІЩУК,
Олександр
ІЩЕНКО
(15.30-17.30)

конфіскації незаконних
активів.
Управління
заарештованими
активами”
42. 28.09

Семінар
“Фіксування помічники суддів
судового
процесу
та працівники
технічними
засобами. апаратів місцевих
Робота в Єдиній судовій
та апеляційних
інформаційносудів
телекомунікаційній
системі.
Основи
кібербезпеки”

Дніпровське РВ,
Одеське РВ

Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Алла
БАШТАННИК

43. 29.09

Лекція з конституційного
права
(за
окремою
темою)

судді та
працівники
апаратів судів

Відділ підготовки
суддів

44. 30.09

Всеукраїнський семінар
“Судова практика в
питаннях–відповідях:
адміністративне
судочинство”

судді та
помічники суддів
адміністративних
судів

Одеське РВ,
Харківське РВ

Галина
ЮРОВСЬКА
суддя
Конституційного
Суду України
(13.00-14.30)
Максимально 300
слухачів
Відповідальна
Лілія ГУЦАЛ

Дистанційні курси для суддів

45. 27.06- Дистанційний курс для
27.12 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

46. 29.09- Апробація
14.10 дистанційного курсу для
суддів
“Докази
і
доказування
в
адміністративному
судочинстві”
47. 08.09- Дистанційний курс для
24.09 суддів
“Управління
часом
у
суддівській діяльності”

судді

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

Закревська Т.О

судді

Відділ підготовки
суддів спільно з
відділом підготовки

Закревська Т.О

викладачів (тренерів),
відділ ІТ

48. 08.09– Дистанційний курс для
09.10 суддів
“Суддівська
етика.
Доброчесність
судді”

судді

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

Закревська Т.О

49. 15.09– Дистанційний курс для
12.10 суддів
“Застосування
Конвенції про захист
прав
людини
та
основоположних свобод
та
практики
Європейського суду з
прав
людини
в
цивільному судочинстві”
50. 15.09– Дистанційний курс для
12.10 суддів
Застосування
Конвенції про захист
прав
людини
та
основоположних свобод
та
практики
Європейського суду з
прав людини. Досудове
розслідування”
51. 15.09– Дистанційний курс для
12.10 суддів
Застосування
Конвенції про захист
прав
людини
та
основоположних свобод
та
практики
Європейського суду з
прав людини. Судовий
розгляд”
52. 15.09– Дистанційний курс для
12.10 суддів
Застосування
Конвенції про захист
прав
людини
та
основоположних свобод
та
практики
Європейського суду з
прав
людини
в
адміністративному
судочинстві”
53. 22.09– Дистанційний курс для
06.10 суддів
“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

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

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

54. 22.09- Дистанційний курс для
31.10 суддів
“Особливості
розгляду корпоративних
спорів”

судді

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

Закревська Т.О

55. 29.09– Дистанційний курс для
14.10 суддів
“Докази
і
доказування
в
адміністративному
судочинстві”

судді

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

Закревська Т.О

Дистанційні курси для помічників суддів та працівників апаратів судів

56. 24.08- Дистанційний
курс Помічники суддів
07.09 “Тайм- менеджмент у
місцевих
діяльності
помічника
загальних та
судді
та
секретаря
апеляційних
судового засідання ”
судів
57. 31.08- Дистанційний
курс Помічники суддів
21.09 “Актуальні
питання
місцевих
застосування
загальних та
господарського
апеляційних
процесуального
господарських
законодавства ”
судів
58. 26.09- Дистанційний
курс Помічники суддів
10.10 “Тайм- менеджмент у
місцевих
діяльності
помічника
загальних та
судді
та
секретаря
апеляційних
судового засідання ”
судів
59. 28.09- Дистанційний
курс Помічники суддів
17.10 “Проблемні
питання
доказування
у
цивільному судочинстві”

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

Відділ підготовки
суддів спільно з
Вінницьким
навчальним центром
Відділ підготовки
суддів спільно з
Вінницьким
навчальним центром
Відділ підготовки
суддів спільно з
Вінницьким
навчальним центром
Відділ підготовки
суддів спільно з
Вінницьким
навчальним центром

максимально
300 слухачів,
відповідальний
Борисенко В.О.
Дмітрієва Ж.В.
максимально
300 слухачів,
відповідальний
Закревська Т. О.
Дмітрієва Ж.В.

максимально
300 слухачів,
відповідальний
Закревська Т. О.
Дмітрієва Ж.В.
максимально
300 слухачів,
відповідальний
Дмітрієва Ж.В.

