ЗАТВЕРДЖУЮ
В о. ректора Національної школи
суддів України
Наталія ШУКЛІНА
“19” вересня 2022 року
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
19 – 23.09.2022
№
з/п
1.

2.

Дата,
день
19.09.2022
понеділок

Час

Місце

Назва заходу

09:00

У програмі
“Zооm”

Онлайн–тренінг з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів і помічників суддів
місцевих та апеляційних судів
“Комунікація суду в умовах
воєнного стану”
Усеукраїнський
онлайн–
семінар з метою підвищення
рівня кваліфікації суддів та
помічників суддів місцевих
загальних судів “Застосування
антикорупційного
законодавства. Розгляд справ
про
кримінальні
та
адміністративні
правопорушення, пов’язані з
корупцією”
Навчальний онлайн–семінар з
енергоменеджменту
“Енергомоніторинг
та
енергоменеджмент: від теорії
до практики”
Онлайн–підготовка
та
підвищення рівня кваліфікації
за
стандартизованою
програмою для помічників
суддів
Вищого
антикорупційного суду

Баштанник А. Г.
Дмітрієва Ж. В.
Дніпровське РВ

Онлайн–підготовка
та
підвищення рівня кваліфікації
судових
розпорядників
місцевих та апеляційних судів
Онлайн–підготовка
та
підвищення рівня кваліфікації
за
стандартизованою

Польна О. О.
Аілінчій Т. М.
Барабащук Г. І.
Львівське РВ
Гуцал Л. В.
Шевцова Я. О.
Хавлюк О. С.

10:00

У програмі
“Zооm”

3.

09:00

У програмі
“Zoom”

4.

19.09.2022 09:30
понеділок –
21.09.2022
середа

У програмі
“Zооm”

19.09.2022 09:30
понеділок –
21.09.2022
середа
19.09.2022 09:30
понеділок –

У програмі
“Zооm”

5.

6.

У програмі
“Zооm”

Виконавці

Відділ підготовки суддів

Балаклицький І. І.
Пироговський В. Т.
Відділ підготовки суддів

Одеське РВ

Коломієць В. М.

Балаклицький І. І.
Кабиш О. О.
Маслюк А. М.
Відділ підготовки суддів
відділ підготовки
викладачів (тренерів)
відділ науковометодичного
супроводження
психологічної
підготовки суддів

7.

22.09.2022
четвер

програмою
секретарів
судового засідання місцевих
загальних та апеляційних
судів

21.09.2022
середа

Онлайн–тренінг “Діяльність
суду
в
надзвичайних
ситуаціях”
Онлайн–підготовка з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів
окружних
адміністративних судів

19.09.2022 10:00
понеділок –
23.09.2022
п’ятниця

У програмі
“Zооm”

Барабащук Г. І.
Фарафонова А. О.
Аілінчій Т. М.
Харківське РВ

Шукліна Н. Г.
Балаклицький І. І.
Поплавський В. Ю.
Гончар Л. Я.
Кабиш О. О.
Відділ підготовки суддів
відділ
спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді
відділ
підготовки
викладачів (тренерів)

Дніпровське РВ
Львівське РВ
Одеське РВ
Харківське РВ

8.

9.

20.09.2022
вівторок

09:30

22.09.2022
четвер

09:30

19.09.2022
понеділок –
21.09.2022
середа

19.09.2022
понеділок –
23.09.2022
п’ятниця

Онлайн–семінар–практикум
Гончар Л. Я.
“Тлумачення норм права в
адміністративному
судочинстві”
Онлайн–тренінг “Проблеми
ефективного судового захисту
в
адміністративному
судочинстві”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
помічників
суддів
та
працівників апаратів місцевих
та апеляційних господарських
судів “Актуальні питання
застосування господарського
процесуального
законодавства”
Національна школа Дистанційний курс для суддів
суддів України
судів загальної юрисдикції
“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

Гончар Л. Я.

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
відділ інформаційних
технологій
Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

відділ інформаційних
технологій

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.09.2022
понеділок –
23.09.2022
п’ятниця
19.09.2022
понеділок –
23.09.2022
п’ятниця
19.09.2022
понеділок –
23.09.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

19.09.2022
понеділок –
23.09.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

19.09.2022
понеділок –
23.09.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

19.09.2022
понеділок –
23.09.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

20.09.2022
вівторок

Національна школа
суддів України

Національна школа
суддів України

15:30

10:00

У програмі
“Zооm”

У програмі
“Zооm”

Дистанційний курс для суддів
місцевих та апеляційних судів
“Суддівська
етика.
Доброчесність судді”
Дистанційний курс для суддів
місцевих та апеляційних судів
“Управління
часом
у
суддівській діяльності”
Дистанційний курс для суддів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини в цивільному
судочинстві”
Дистанційний курс для суддів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Досудове
розслідування”
Дистанційний курс для суддів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Судовий
розгляд”
Дистанційний курс для суддів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з
прав
людини
в
адміністративному
судочинстві”
Онлайн–вебінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів місцевих загальних та
апеляційних
судів
“Операційні
показники
міжнародної
конфіскації
активів
та
техніки
розслідування” / Вища школа
юстиції, Італія / EJTN
Онлайн–засідання
групи
розробників
матеріалів
дистанційного
навчального
курсу для суддів “Військові
адміністративні
правопорушення:
питання
кваліфікації
та
деякі
процесуальні аспекти”

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

відділ інформаційних
технологій
Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

відділ інформаційних
технологій
Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Фулей Т. І.
Іллюк М. Ф.
Іщенко О. П.
Балаклицький І. І.
Відділ підготовки суддів

Короткова О. С.
Найденко Ю. Д.

18.

21.09.2022
середа

10:00

19.

15:00

20.

09:00

21.

21.09.2022
середа –
23.09.2022
п’ятниця

09:30

22.

22.09.2022
четвер

09:30

23.

10:00

24.

13:00

25.

22.09.2022
четвер –
23.09.2022
п’ятниця

У програмі
“Zооm”

Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів місцевих загальних та
апеляційних судів і тренерів
“Особливості
судового
розгляду воєнних злочинів”
У програмі
Онлайн–вебінар навчального
“Zооm”
курсу “Судовий захист прав
внутрішньо переміщених осіб
та осіб, які постраждали від
збройної
агресії
проти
України” спільно з Проєктом
Ради Європи “Внутрішнє
переміщення
в
Україні:
розробка тривалих рішень.
Фаза ІІ”
У програмі
Навчальний онлайн–семінар з
“Zoom”
енергоменеджменту
“Енергомоніторинг
та
енергоменеджмент: від теорії
до практики”
У програмі
Онлайн–підготовка з метою
“Zооm”
підвищення рівня кваліфікації
секретарів судового засідання
місцевих
загальних
та
апеляційних судів
У програмі
Онлайн–семінар з метою
“Zооm”
підвищення рівня кваліфікації
суддів і помічників суддів
місцевих загальних судів
“Деякі аспекти притягнення
до
відповідальності
за
військові
адміністративні
правопорушення”
У програмі
Онлайн–семінар
для
“Zооm”
працівників територіальних
управлінь Служби судової
охорони
“Інформаційнопсихологічна безпека, як
частина Національної безпеки
України”
У програмі
Онлайн–лекція
з
метою
“Zoom”
підвищення рівня кваліфікації
суддів, помічників суддів та
працівників апаратів судів з
конституційного
права
(за окремою програмою)
Національна школа Дистанційний курс для суддів
суддів України
“Психологічні
особливості
спілкування з учасниками
судового процесу, які мають
досвід
психотравмуючого
впливу”

Шукліна Н. Г.
Балаклицький І. І.
Відділ підготовки суддів

Дніпровське РВ
Львівське РВ
Фулей Т. І.
Відділ наукових
досліджень проблем
судочинства та
науково-методичного
забезпечення
суддівської освіти

Коломієць В. М.

Борисенко В. О.
Вінницький
навчальний центр
Пироговський В. Т.
Одеське РВ
відділ підготовки суддів

Сніцаренко Д. В.
Ахтирська Н. М.
Дніпровське РВ
Львівське РВ
Одеське РВ
Харківське РВ
Юровська Г. В.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
Закревська Т. О.
Савченко Г. В.
Маслюк А. М.
Фарафонова А. О.
Відділ підготовки суддів

відділ інформаційних
технологій

26.

27.

22.09.2022
четвер –
23.09.2022
п’ятниця
23.09.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

10:00

Вищий
антикорупційний
суд
м. Київ
пр. Перемоги, 41

28.

09:00

У програмі
“Zооm”

29.

10:00

У програмі
“Zооm”

30.

09:30

У програмі
“Zооm”

31.

32.

10:00

09:00

У програмі
“Zооm”

У програмі
“Zoom”

Дистанційний курс для суддів
місцевих та апеляційних судів
“Особливості
розгляду
корпоративних спорів”
Вебінар з метою підвищення
рівня кваліфікації суддів
Вищого
антикорупційного
суду “Актуальні питання
участі слідчого судді в
організації підготовки та
проведення уповноваженими
оперативними підрозділами
оперативно-розшукових
заходів та негласних слідчих
(розшукових) дій”
Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів і помічників суддів
місцевих
загальних
та
апеляційних
судів
“Дотримання
принципів
верховенства права та прав
людини в умовах воєнного
стану”
Тематична
онлайн–
конференція
“Особливості
забезпечення
безпеки
здійснення правосуддя
в
умовах
воєнного
стану”,
Проект ЄС “Право - Justice”
Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
помічників
суддів,
працівників апаратів місцевих
загальних судів, апеляційних
судів та Верховного Суду
“Судовий захист трудових
прав: виклики сьогодення”

Закревська Т. О.

Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
помічників
суддів
і
працівників апаратів місцевих
та
апеляційних
судів
“Діяльність
суду
в
надзвичайних ситуаціях”
Навчальний онлайн–семінар з
енергоменеджменту
“Енергомоніторинг
та
енергоменеджмент: від теорії
до практики”

Пироговський В. Т.
Одеське РВ

Відділ підготовки суддів

Шукліна Н. Г.
Балаклицький І. І.
Відділ підготовки суддів

Поплавський В. Ю.
Дніпровське РВ

Шукліна Н. Г.
Сніцаренко Д. В.
Іллюк М. Ф.

Дмітрієва Ж. В.
Борисенко В. О.
Умнова О. В.
Гайдук В. І.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
відділ підготовки
викладачів (тренерів)

відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
Коломієць В. М.

