
 

 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор  

Національної школи суддів України  

Микола ОНІЩУК 
“28 ” вересня 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 

жовтень  2022 року 
  

№ Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Примітка, 

відповідальні 

1.  03.10-

05.10 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 

помічники суддів 

місцевих загальних 

та апеляційних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Максимально 200 

слухачів 

 

2.  03.10-

07.10 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації   

судді місцевих 

загальних судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

Харківське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Лілія ГУЦАЛ, 

Максимально 280 

слухачів 

 

3.  03.10-

07.10 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації   

судді місцевих 

загальних судів 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Володимир 

ПОПЛАВСЬКИЙ 

Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

Максимально 

150 слухачів 

 

4.  04.10-

05.10 

Підготовка суддів 

окружних 

адміністративних судів 

судді окружних 

адміністративних 

судів 

Львівське РВ 

 

Оксана ПОЛЬНА 

 



5.  05.10-

07.10 

Онлайн–підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

спеціалісти 

судової 

статистики 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

 

Вінницький 

навчальний центр 

Львівське РВ, 

Одеське РВ 

Оксана 

ПОЛЬНА 

Максимально 300 

слухачів 

 

6.  5-7.10 Підготовка старших 

секретарів, секретарів, 

головних і провідних 

спеціалістів, 

консультантів місцевих 

та апеляційних судів 

старші секретарі, 

секретарі, головні 

і провідні 

спеціалісти, 

консультанти 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

 

Львівське РВ 

 

Оксана 

ПОЛЬНА 

Максимально 300 

слухачів 

 

7.  06.10-

08.10 

Навчальний курс “Захист 

прав людини в умовах 

збройного конфлікту в 

Україні” 

Перший очний тренінг на 

тему: «Введення в 

міжнародну систему 

захисту прав людини» 

 

судді місцевих 

судів 

Відділ підготовки 

суддів спільно з ГС 

“Українська 

Гельсінська спілка з 

прав людини” 

 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Максимально 11 

слухачів 

 

 

 

8.  07.10 Міжнародна науково-

практична конференція 

високого рівня 

“Система правосуддя 

України в умовах 

війни: національний та 

міжнародно-правовий 

вимір” (присвячена 20-

річчю утворення 

Державної судової 

адміністрації України та 

Національної школи 

суддів України) 

Представники 

інституцій 
Національна школа 

суддів України 

Державна судова 

адміністрація 

України  

за підтримки 

проєктів/програм 

міжнародної 

технічної допомоги: 
Програма USAID 

“Справедливість для 

всіх”,  Проєкт 

Європейського союзу 

“Право-Justice”, 

Німецький Фонд 

міжнародного 

правового 

співробітництва IRZ  

Микола  

ОНІЩУК 

Наталія 

ШУКЛІНА 

 

(08.30-16.00) 

9.  10.10 Вебінар “Практика 

Європейського суду з 

прав людини в контексті 

збройних конфліктів: 

відступ від зобов’язань за 

Європейською 

конвенцією з прав 

людини” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

судів  

Відділ підготовки 

суддів, 

за підтримки Проєкту 

Ради  Європи 

“Підтримка судової 

влади України в 

забезпеченні кращого 

доступу до 

правосуддя”  та 

Проекту Ради Європи 

“Дотримання прав 

людини в системі 

кримінальної юстиції 

України” 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Максимально 300 

слухачів 

 

 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj63MDl67T6AhWKqIsKHSlBABQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fgurt.org.ua%2Fdonors%2FUSAID%2F&usg=AOvVaw0h8R7cil5ofjyBRVdNQZdJ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj63MDl67T6AhWKqIsKHSlBABQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fgurt.org.ua%2Fdonors%2FUSAID%2F&usg=AOvVaw0h8R7cil5ofjyBRVdNQZdJ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj63MDl67T6AhWKqIsKHSlBABQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fgurt.org.ua%2Fdonors%2FUSAID%2F&usg=AOvVaw0h8R7cil5ofjyBRVdNQZdJ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj63MDl67T6AhWKqIsKHSlBABQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fgurt.org.ua%2Fdonors%2FUSAID%2F&usg=AOvVaw0h8R7cil5ofjyBRVdNQZdJ


10.  10.10. Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Застосування стандартів 

прав людини та норм 

міжнародного 

гуманітарного права у 

національній судовій 

практиці в умовах 

збройної агресії РФ”   

  

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, Верховного 

Суду та Вищого 

антикорупційног

о суду 

Відділ підготовки 

суддів 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Максимально 200 

слухачів 

 

 

 

11.  10.10-

12.10 

Підготовка секретарів 

судового засідання 

місцевих загальних та 

апеляційних судів 

секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Львівське РВ 

 

Оксана 

ПОЛЬНА 

Максимально 300 

слухачів 

 

12.  10.10-

12.10 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою            

                      

керівники і 

заступники 

керівників 

апаратів судів  

Одеське РВ  Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

Максимально 300 

слухачів 

 

13.  10.10- 

13.10 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 

судові 

розпорядники 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Харківське РВ 

Дніпровське РВ 

Яна ШЕВЦОВА 

Максимально 300 

учасників 

 

14.  12.10 Семінар-практикум 

“Роль помічника судді у 

забезпеченні професійної 

діяльності судді”  

 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних  

судів 

Дніпровське РВ 

Відділ підготовки 

суддів 

Алла 

БАШТАННИК 

Максимально 300 

слухачів 

 

15.  17.10-

19.10 

Онлайн–підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації спеціалістів 

із забезпечення зв’язків зі 

ЗМІ (прессекретарі) 

місцевих, апеляційних 

судів, Вищого 

антикорупційного суду 

та Верховного Суду 

спеціалісти із 

забезпечення 

зв’язків зі ЗМІ 

(прессекретарі) 

місцевих, 

апеляційних судів, 

Вищого 

антикорупційного 

суду та 

Верховного Суду 

 

Вінницький 

навчальний центр, 

Львівське РВ 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Максимально 300 

слухачів 

 

16.  17.10-

19.10 

 

Підготовка та 

підвищення рівня  

кваліфікації   за 

стандартизованою 

програмою                                 

секретарі 

судового 

засідання 

місцевих та 

апеляційних 

господарських  

судів 

 

Львівське РВ, 

Одеське РВ  

Оксана 

ПОЛЬНА 

Максимально 300 

слухачів 

 



17.  17.10- 

20.10 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

старші секретарі 

місцевих 

загальних судів, 

головні і провідні 

спеціалісти, 

консультанти 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

 

Харківське РВ Яна ШЕВЦОВА 

Максимально 300 

учасників 

 

18.  17.10-

21.10 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації 

судді судових 

палат у цивільних 

справах 

апеляційних  

судів 

 

Відділ підготовки 

суддів 

Володимир 

ПИРОГОВСЬКИЙ 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Максимально 200 

слухачів 

 

19.  17.10 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Cудовий захист 

трудових прав: виклики 

сьогодення ” 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, Верховного 

Суду та Вищого 

антикорупційног

о суду 

 

Відділ підготовки 

суддів, відділ 

підготовки 

викладачів (тренерів) 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Олена УМНОВА 

Максимально 200 

слухачів 

 

20.  18.10 Вебінар “Подолання 

судового імунітету 

високопосадовців рф та 

юрисдикція 

національних судів щодо 

воєнних злочинів у 

справах про 

відшкодування шкоди 

громадянам України” 

судді, помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

 

Відділ підготовки 

суддів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ науково-

методичного 

забезпечення судів та 

органів суддівського 

врядування спільно з 

Національним 

інститутом Болгарії 

 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Олександр 

ІЩЕНКО 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

 

21.  18.10 Семінар “Особливості 

розгляду справ щодо 

міжнародного захисту в 

умовах воєнного стану” 

судді 

апеляційних та 

окружних 

адміністративних 

судів 

Львівське РВ у 

співпраці з 

Міжнародним фондом 

охорони здоров’я та 

навколишнього 

середовища “Регіон 

Карпат” NEEKA 

Оксана 

ПОЛЬНА 

Максимально 20 

слухачів 

 

22.  19.10 Семінар “Особливості 

розгляду справ щодо 

затримання, 

примусового 

повернення, 

примусового видворення 

іноземців та осіб без 

громадянства з 

дотриманням принципу 

невислання”   

 

судді місцевих 

загальних судів 

та апеляційних 

адміністративних 

судів 

Львівське РВ у 

співпраці з 

Міжнародним фондом 

охорони здоров’я та 

навколишнього 

середовища “Регіон 

Карпат” NEEKA 

Оксана 

ПОЛЬНА 

Максимально 20 

слухачів 

 



23.  19.10 Семінар-практикум 

“Практика розгляду 

судових спорів, що 

виникають з кредитних 

правовідносин” 

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів місцевих 

та апеляційних 

господарських 

судів, помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Відділ підготовки 

суддів, 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

викладачів(тренерів) 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Юлія БЛІНОВА 

Максимально 200 

слухачів 

 

 

24.  20.10 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.  20.10 Усеукраїнський семінар 

“Комунікація 

працівників Служби 

судової охорони з 

особами з інвалідністю” 

працівники  

Територіальних 

управлінь ССО 

Відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на посаду 

судді,  

Харківське РВ, 

Одеське РВ, 

Львівське РВ, 

Дніпровське РВ 

 

Діана 

СНІЦАРЕНКО 

Максимально 300 

слухачів 

 

26.  20.10 Cемінар “Психологічні 

особливості ефективного 

спілкування в 

професійній діяльності 

суддів” 

 

судді місцевих та 

апеляційних 

судів 

Одеське  РВ  Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

Максимально 300 

слухачів 

 

27.  21.10 Всеукраїнський семінар 

“Суддівський розсуд і 

дискреційні 

повноваження в 

цивільному процесі: 

поняття, правове 

регулювання та 

реалізація”  

  

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних судів, 

які розглядають 

цивільні справи 

Одеське РВ  

спільно з Одеським 

апеляційним судом 

Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

Максимально 300 

слухачів 

 

28.  21.10 Семінар для помічників 

суддів адміністративних 

судів “Cудовий контроль 

за виконанням рішень” 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

адміністративних  

судів 

 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Любов ГОНЧАР, 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Максимально 300 

слухачів  

  

29.  21.10 Всеукраїнський семінар  

“Судові спори у сфері 

кредитних 

правовідносин: 

дискусійні аспекти” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних  

судів 

 

Харківське  РВ 

 

Лілія ГУЦАЛ 

Максимально 

300 учасників  

 



30.  24.10- 

27.10 

Онлайн–підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації працівників 

апаратів судів, 

відповідальних за 

бухгалтерський облік, 

планово-фінансову 

діяльність та звітність 

 

Працівники 

апаратів судів, 

відповідальні за 

бухгалтерський 

облік, планово-

фінансову 

діяльність та 

звітність 

Вінницький 

навчальний центр 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Максимально 300 

слухачів 

31.  24.10- 

27.10 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

секретарі 

судового 

засідання 

окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів 

 

 

Дніпровське РВ, 

Харківське РВ 

Алла 

БАШТАННИК 

Максимально 300 

слухачів 

 

32.  24.10-

28.10 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації 

судді місцевих 

загальних судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Львівське РВ 

 

 

Оксана ПОЛЬНА 

Максимально 200 

слухачів 

 

33.  24.10-

28.10 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації 

судді судових 

палат у 

кримінальних 

справах 

апеляційних  

судів 

 

Відділ підготовки 

суддів 

Ліля ГУЦАЛ 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Максимально 200 

слухачів 

 

34.  27.10 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) 

 

 

35.  28.10 Cемінар “Особливості 

судового розгляду 

воєнних злочинів” 

 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Одеське  РВ за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

 

Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

Максимально 300 

слухачів 

 

36.  28.10 Всеукраїнський семінар 

“Правові основи 

міжнародного 

гуманітарного права. 

Кваліфікація воєнних 

злочинів” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних  

судів 

 

Харківське  РВ 

 

Лілія ГУЦАЛ 

Максимально 

300 слухачів  



37.  28.10  Апробація тренінгу            

“Cпори про захист права 

власності у 

господарській 

діяльності” 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів, Верховного 

Суду 

 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Юлія БЛІНОВА 

Максимально 100 

слухачів 

 

38.  31.10-

02.11 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою                              

помічники суддів 

місцевих 

окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів  

 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

 

Любов ГОНЧАР 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Максимально 300 

слухачів 

 

  

Дистанційні курси для суддів 

39.  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 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

40.  29.09-

14.10 

Дистанційний курс для 

суддів “Докази і 

доказування в 

адміністративному 

судочинстві” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

41.  29.09-

14.10 

Дистанційний курс для 

суддів “Управління 

залою судового 

засідання” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

42.  22.09-

06.10 

Дистанційний курс для 

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 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

43.  08.09–

09.10 

Дистанційний курс для 

суддів “Суддівська 

етика. Доброчесність 

судді” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 



44.  15.09–

12.10 

Дистанційний курс для 

суддів “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 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

45.  15.09–

12.10 

Дистанційний курс для 

суддів 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 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

46.  15.09–

12.10 

Дистанційний курс для 

суддів 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 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

47.  15.09–

12.10 

Дистанційний курс для 

суддів Застосування 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини в 

адміністративному 

судочинстві” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

48.  22.09-

31.10 

Дистанційний курс для 

суддів “Особливості 

розгляду корпоративних 

спорів” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

49.  06.10–

26.10 

Дистанційний курс для 

суддів “Докази і 

доказування в 

господарському 

судочинстві” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

50.  06.10–

03.11 

Дистанційний курс для 

суддів “Проблемні 

питання 

доказування в 

цивільному судочинстві” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

51.  13.10–

21.11 

Дистанційний курс для 

суддів “ Права людини та 

охорона довкілля” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 



викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

52.  13.10–

21.11 

Дистанційний курс для 

суддів “Соціономічна 

компетентність судді ” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

53.  20.10–

18.11 

Дистанційний курс для 

суддів “Врегулювання 

спорів за участі судді ” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

54.  20.10–

27.10 

Дистанційний курс для 

суддів “Розгляд справ 

щодо злочинів проти 

статевої свободи та 

статевої недоторканості ” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

  

Дистанційні курси для помічників суддів та працівників апаратів судів 

 

55.  28.09-

17.10 

Дистанційний курс 

“Проблемні питання 

доказування у 

цивільному судочинстві” 

Помічники суддів 

та  працівників 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

56.  03.10- 

01.11  

 

Дистанційний курс 

“Мова судово-

процесуальної сфери ” 

Помічники суддів 

та  працівників 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

57.  04.10- 

11.10  

 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини в 

цивільному судочинстві” 

Помічники суддів 

та секретарі 

судових засідань                                                                                                                                     

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

58.  04.10- 

11.10 

  

 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини”  

Помічники суддів 

та секретарі 

судових засідань                                                                                                                                     

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

59.  04.10- 

11.10  

 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

Помічники суддів 

та секретарі 

судових засідань                                                                                                                                     

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 



прав людини. Досудове 

розслідування” 

 

60.  04.10- 

11.10 

  

 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Судовий 

розгляд” 

Помічники суддів 

та секретарі 

судових засідань                                                                                                                                     

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

61.  06.10- 

25.10  

 

Дистанційний курс 

“Розгляд спорів щодо 

правочинів: актуальні 

питання 

правозастосування” 

Помічники суддів 

та секретарі 

судових засідань                                                                                                                                     

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

62.  19.10- 

02.11  

 

Дистанційний курс 

“Забезпечення гендерної 

рівності” 

Помічники суддів 

та секретарі 

судових засідань                                                                                                                                   

Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

 


