ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Національної школи суддів
України
Микола ОНІЩУК
“21” листопада 2022 року
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
21 – 25.11.2022
№
з/п
1.

2.

Дата,
день
21.11.2022
понеділок

21.11.2022
понеділок

3.

21.11.2022
понеділок –
23.11.2022
середа

4.

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

5.

21.11.2022
понеділок –

Час

Місце

10:00

У програмі
“Zoom”

Назва заходу

Онлайн–вебінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів і помічників суддів
місцевих та апеляційних судів
“Практика
Європейського
суду з прав людини в
контексті
збройних
конфліктів:
відступ
від
зобов’язань за Європейською
конвенцією з прав людини” 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”
Національна школа Дистанційний курс для суддів
суддів України
“Забезпечення
гендерної
рівності”

Виконавці
Пустовойтова Т. Л.
Фулей Т. І.
Іллюк М. Ф.
Балаклицький І. І.
Відділ підготовки суддів

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

відділ інформаційних
технологій
Національна школа Дистанційний курс для суддів Закревська Т. О.
суддів України
“Актуальні
питання Відділ підготовки суддів
застосування господарського відділ інформаційних
технологій
процесуального
законодавства”
Національна школа Дистанційний курс для суддів Закревська Т. О.
суддів України
“Застосування Конвенції про Відділ підготовки суддів
захист прав людини та відділ інформаційних
основоположних свобод та технологій
практики Європейського суду
з прав людини в цивільному
судочинстві”
Національна школа Дистанційний курс для суддів Закревська Т. О.
суддів України
Застосування Конвенції про Відділ підготовки суддів
захист прав людини та

25.11.2022
п’ятниця

6.

7.

8.

9.

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

21.11.2022 09:30
понеділок –
23.11.2022
середа

21.11.2022
понеділок

11:00

основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Досудове
розслідування”
Національна школа Дистанційний курс для суддів
суддів України
Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Судовий
розгляд”
Національна школа Дистанційний курс для суддів
суддів України
Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з
прав
людини
в
адміністративному
судочинстві”
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.
Курс розроблений експертами
Української
Гельсінської
спілки з прав людини
У програмі
Онлайн–підготовка
та
“Zооm”
підвищення рівня кваліфікації
помічників суддів місцевих та
апеляційних господарських
судів

відділ інформаційних
технологій
Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

відділ інформаційних
технологій

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

відділ інформаційних
технологій

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Балаклицький І. І.
Поплавський В. Ю.
Пироговський В. Т.
Гуцал Л. В.
Відділ підготовки суддів

відділ підготовки
викладачів (тренерів)
Аілінчій Т. М.
Кабиш О. О.
Дніпровське РВ
Одеське РВ
Харківське РВ

Онлайн–тренінг
“Мовне Кабиш О. О.
оформлення судових рішень у
господарському судочинстві”

10.

21.11.2022 09:00
понеділок –
24.11.2022
четвер

У програмі
“Zoom”

11.

21.11.2022 09:30
понеділок –
24.11.2022
четвер

У програмі
“Zoom”

22.11.2022
вівторок
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Онлайн–підготовка з метою
підвищення рівня кваліфікації
працівників апаратів судів,
відповідальних
за
інформаційно-технічне
забезпечення судів
Онлайн–підготовка
та
підвищення рівня кваліфікації
за
стандартизованою
програмою помічників суддів
окружних та апеляційних
адміністративних судів

Борисенко В. О.
Вінницький
навчальний центр

Гуцал Л. В.
Харківське РВ
Манюк Г. В.
Львівське РВ
Маслюк А. М.
Закревська Т. О.
Хавлюк О. С.

Онлайн–тренінг
“Захист
соціальних та інших прав
військовослужбовців”

09:30

21.11.2022
понеділок –
23.11.2022
середа

Національна школа
суддів України

21.11.2022
понеділок –
24.11.2022
четвер

Національна школа
суддів України

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

Дистанційний
курс
для
помічників суддів “Практика
розгляду
судами
кримінальних
проваджень,
передбачених ст.ст. 130, 132
КК
України:
проблемні
аспекти”
Дистанційний
курс
для
помічників суддів “Докази і
доказування
в
адміністративному
судочинстві”
Дистанційний
курс
для
помічників
суддів
і
працівників апаратів судів
“Забезпечення
гендерної
рівності”
Дистанційний
курс
для
помічників суддів і секретарів
судового засідання “Таймменеджмент у діяльності
помічника судді та секретаря
судового засідання”
Дистанційний
курс
для
помічників
суддів
та
працівників апаратів судів
“Особливості
розгляду
корпоративних спорів”
Дистанційний
курс
для
працівників апаратів судів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Судовий
розгляд”

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
Закревська Т. О.
Вінницький
навчальний центр

18.

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

19.

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

20.

21.11.2022
понеділок –
25.11.2022
п’ятниця

21.

22.11.2022
вівторок

22.

23.

24.

14:30

15:00

23.11.2022
середа

Дистанційний
курс
для
працівників апаратів судів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини в цивільному
судочинстві”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
працівників апаратів судів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
працівників апаратів судів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Досудове
розслідування”
У програмі
Навчальний онлайн–курс для
“Zoom”
cуддів
місцевих
та
апеляційних
судів
“Розслідування та судовий
розгляд міжнародних злочинів
та тяжких порушень прав
людини” (п’ятий модуль)
спільно з Проєктом ЄС
“ПРАВО-Justice”
У програмі
Онлайн–вебінар з метою
“CEPOL”
підвищення рівня кваліфікації
суддів та працівників апаратів
судів “Вогнепальна зброя”,
КМЄС в Україні спільно з
Агентством
Європейського
Союзу
з
підготовки
співробітників
правоохоронних
органів
(CEPOL)
та
проєктом
“TOPCOP”
У програмі
Онлайн–засідання
групи
“Zoom”
розробників по підготовці та
наповнення семінару для
суддів “Захист житлових прав:
судова
практика
та
особливості
правового
регулювання
в
умовах
воєнного стану”
У програмі
Онлайн–засідання
групи
“Zoom”
розробників
інтерактивної
Національна школа
суддів України

10:00

10:00

Закревська Т. О.
Вінницький
навчальний центр

Закревська Т. О.
Вінницький
навчальний центр

Закревська Т. О.
Вінницький
навчальний центр

Ковтюк Є. О.
Богданевич Т. С.
Швець А. Ю.
Відділ міжнародного
співробітництва
Балаклицький І. І.
Відділ підготовки суддів

Короткова О. С.
Ковтюк Є. О.
Іллюк М. Ф.

Умнова О. В.
Гайдук В. І.

Короткова О. С.
Найденко Ю. Д.

25.

24.11.2022
четвер

10:00

26.

10:00

27.

13:00

28.

29.

30.

14:30

24.11.2022
четвер –
25.11.2022
п’ятниця
25.11.2022
п’ятниця

10:00

лекції для суддів “Розгляд
справ щодо кримінальних
правопорушень
проти
статевої свободи та статевої
недоторканості”
У програмі
Онлайн–семінар
для
“Zoom”
працівників територіальних
управлінь Служби судової
охорони
“Комунікація
працівників Служби судової
охорони
з
особами
з
інвалідністю”
У програмі
Онлайн–засідання
групи
“Zoom”
розробників семінару для
суддів “Особливості судового
розгляду
кримінальних
проваджень щодо катувань”
У програмі
Онлайн–лекція
з
метою
“Zооm”
підвищення рівня кваліфікації
суддів, помічників суддів та
працівників апаратів судів з
конституційного
права
(за окремою програмою)
У програмі
Навчальний онлайн–курс для
“Zoom”
cуддів
місцевих
та
апеляційних
судів
“Розслідування та судовий
розгляд міжнародних злочинів
та тяжких порушень прав
людини” (шостий модуль)
спільно з Проєктом ЄС
“ПРАВО-Justice”
Національна школа Дистанційний курс для суддів
суддів України
“Мова судово-процесуальної
сфери”
У програмі
“Zoom”

Онлайн–вебінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів та працівників апаратів
судів
“Криміналістичні
дослідження місць масових
поховань”, спільно з Центром
навчання суддів та прокурорів
Нідерландів\ EJTN

Сніцаренко Д. В.
Дніпровське РВ
Львівське РВ
Одеське РВ
Харківське РВ
Короткова О. С.
Найденко Ю. Д.

Юровська Г. В.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
Ковтюк Є. О.
Богданевич Т. С.
Швець А. Ю.
Відділ міжнародного
співробітництва
Балаклицький І. І.
Відділ підготовки суддів

Закревська Т. О.
Кабиш О. О.
Відділ підготовки суддів

відділ інформаційних
технологій
Оніщук М. В.
Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Іщенко О. П.
Фулей Т. І.
Іллюк М. Ф.
Відділ міжнародного
співробітництва
Відділ підготовки суддів

31.

10:00

У програмі
“Zoom”

Вінницький
навчальний центр
Польна О. О.
Львівське РВ
Онлайн–семінар–практикум з Балаклицький І. І.
метою підвищення рівня Відділ підготовки суддів
кваліфікації суддів місцевих Умнова О. В.

32.

10:00

У програмі
“Zoom”

33.

10:00

У програмі
“Zoom”

34.

10:00

У програмі
“Zoom”

та апеляційних господарських
судів “Судова практика у
спорах, що виникають у сфері
корпоративних
правовідносин”
Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів місцевих загальних та
апеляційних судів “Протидія
домашньому
насильству.
Судова практика”
Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів і помічників суддів
місцевих
загальних
та
апеляційних судів: “Розгляд
справ щодо кримінальних
правопорушень
проти
статевої свободи та статевої
недоторканості”
Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
помічників суддів місцевих та
апеляційних
судів,
Верховного Суду “Окремі
аспекти розгляду заяв у
порядку
окремого
провадження та заяв про
відновлення
втраченого
судового
провадження
в
умовах воєнного стану”

Блінова Ю. І.
Відділ підготовки
викладачів (тренерів)
Поплавський В. Ю.
Дніпровське РВ
Польна О. О.
Львівське РВ

Гуцал Л. В.
Короткова О. С.
Харківське РВ

Балаклицький І. І.
Умнова О. В.
Гайдук В. І.
Відділ підготовки суддів

Відділ
підготовки
викладачів (тренерів)

