
 

 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

В. о. ректора  

Національної школи суддів України  

Наталія ШУКЛІНА 
“ 23” лютого 2023 року 

 

 
Календарний план 

підготовки суддів, помічників 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 

березень  2023 року 
  

№ Дата Назва навчального заходу Категорія 

слухачів 

Хто проводить Примітка, 

відповідальні 

1.  01.03- 

03.03 

 

 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 Спеціалісти служб 

управління 

персоналом 

місцевих,   

апеляційних судів, 

Вищого 

антикорупційного 

суду та 

Верховного Суду 

 

Вінницький 

навчальний центр 

Максимально 

120 слухачів 

 

2.  01.03 Вебінар «Прийнятність 

юрисдикції 

Міжнародного 

кримінального суду» 

Судді місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, 

Касаційного 

кримінального 

суду у складі 

Верховного 

Суду 

 

Національна школа 

суддів України 

спільно з 

Інститутом Наук 

правних Польської 

академії наук 

 

Максимально 

200 слухачів 

3.  02.03 Семінар “Подолання 

наслідків психотравми: 

психологічна допомога” 

Працівники 

апаратів судів 

Харківське РВ, 

відділ науково-

методичного 

Максимально 

150 слухачів 



супроводження 

психологічної 

підготовки суддів 

4.  02.03 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Комунікація як засіб 

підвищення довіри до 

системи правосуддя” 

 

Помічники 

суддів, 

працівники 

апаратів судів 

Одеське РВ  Максимально 

120 слухачів 

 

5.  03.03 Вебінар “Особливості 

разгляду кримінальних 

проваджень стосовно 

ветеранів АТО/ООС” 

Судді, помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Одеське РВ  у 

співпраці з ГО 

“Всеукраїнська 

асоціація жінок-

суддів” 

 

Максимально 

60 слухачів 

 

6.  03.03 Усеукраїнський семінар 

“Відповідальність за 

військові 

правопорушення” 

Судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Відділ підготовки 

суддів, 

Харківське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів 

(тренерів) 

 

Максимально 

200 слухачів 

7.  03.03 Семінар “Проблемні 

питання функціонування 

окремих підсистем 

Єдиної судової 

інформаційно-

телекомунікаційної 

системи в загальних 

судах. Фіксування 

судового процесу 

технічними засобами” 

 

Працівники 

апаратів місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Дніпровське РВ Максимально 

250 слухачів 

8.  06.03 Семінар “Особливості 

судового розгляду справ 

щодо викривачів 

корупції” 

 

Судді та 

помічники суддів 

місцевих  

загальних судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

Одеське  РВ, 

Дніпровське РА, 

Львівське РВ 

Максимально 

250 слухачів 

 

9.  06.03-

09.03 

Підготовка старших 

секретарів та секретарів 

місцевих та апеляційних 

судів 

Старші секретарі 

та секретарі 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

 

Львівське РВ Максимально 

280 слухачів 

10.  07.03 Тренінг “Застосування 

Конвенції про захист 

прав людини і 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини в 

адміністративному 

судочинстві. Рішення 

ЄСПЛ проти України” 

Помічники 

окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів, Верховного 

суду у 

Касаційному 

адміністративном

у суді 

 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Максимально 

100 слухачів 



 

11.  09.03 Усеукраїнський семінар 

“Міжнародне 

правосуддя: органи, 

механізми. Правова 

регламентація 

співробітництва України 

з Міжнародним 

кримінальним судом: 

стан та перспективи 

розвитку” 

 

Помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, 

Верховного 

Суду 

Відділ підготовки 

суддів, 

Львівське РВ 

 

Максимально 

200 слухачів 

 

12.  09.03 Семінар “Подолання 

наслідків психотравми: 

психологічна допомога” 

Працівники 

територіальних 

управлінь 

Служби судової 

охорони в 

областях 

Відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на 

посаду судді, 

Львівське РВ 

Дніпровське РВ 

Одеське РВ 

Харківське РВ 

Максимально 

250 слухачів 

13.  10.03 Семінар “Особливості 

застосування положень 

антикорупційного 

законодавства стосовно 

заходів фінансового 

контролю в умовах 

воєнного стану: 

коментарі та 

роз’яснення. Конфлікт 

інтересів” 

 

Судді, 

помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

Дніпровське РВ 

Максимально 

250 слухачів 

14.  10.03 Семінар “Актуальні 

питання спадкового 

права у сучасній судовій 

практиці” 

Судді та 

помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Харківське РВ Максимально 

200 слухачів 

15.  10.03 

 

 Усеукраїнський семінар 

“Особливості 

кримінального процесу в 

умовах воєнного стану” 

 

Судді, помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Одеське РВ,  

Львівське РВ 

відділ підготовки 

викладачів 

(тренерів)  

Максимально  

180  слухачів 

16.  13.03-

16.03 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 

Секретарі 

судового 

засідання 

місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

 

Львівське РВ Максимально 

50 слухачів 



17.  13.03-

16.03 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 

Помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Дніпровське РВ 

Одеське РВ 

Максимально 

250 слухачів 

18.  13.03- 

16.03 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Старші 

секретарі, 

секретарі, 

консультанти, 

головні і 

провідні 

спеціалісти 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Харківське РВ Максимально 

160 слухачів 

19.  13.03- 

17.03 

 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів 

окружних та 

апеляційних  

адміністративних 

судів, 

Касаційного Суду 

 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Максимально 

150 слухачів 

 

20.  13.03- 

16.03 

 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Вінницький 

навчальний центр 

Максимально 

75 слухачів 

 

21.  17.03 Усеукраїнський семінар 

“Актуальна судова 

практика щодо спорів 

про захист права 

власності у 

господарській 

діяльності” 

 

Судді місцевих 

господарських 

судів 

Дніпровське РВ Максимально 

150 слухачів 

22.  17.03 Усеукраїнський семінар: 

“Правове підґрунтя  

волонтерської діяльності 

у воєнний час. Судова 

практика” 

Судді, 

помічники 

суддів місцевих 

та апеляційних 

судів 

 

Харківське РВ 

Львівське РВ 

Максимально 

200 слухачів 

23.  20.03 Усеукраїнський семінар 

“Спори щодо  визнання 

недійсними договорів та 

наслідків такого 

визнання у практиці 

господарських судів”  

 

Судді, 

помічники 

суддів 

господарських  

судів 

Одеське РВ, 

Львівське РВ 

Максимально 

150 слухачів 

 



24.  20.03- 

23.03 

 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Секретарі 

судового 

засідання 

окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів 

 

Харківське РВ, 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

викладачів 

(тренерів) 

Максимально 

150 слухачів 

25.  21.03 Тренінг “Роль 

працівників Служби 

судової охорони в роботі 

суду в надзвичайних 

ситуаціях” 

Працівники 

територіальних 

управлінь 

Служби судової 

охорони в 

областях 

Відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на 

посаду судді, 

Львівське РВ 

Дніпровське РВ 

Одеське РВ 

Харківське РВ 

Максимально 

250 слухачів 

26.  22.03 

 

Усеукраїнський семінар 

“Цифровізація 

правосуддя та 

застосування технологій 

штучного інтелекту. 

Допоміжні онлайнові 

сервіси для помічників 

суддів” 

Помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, Верховного 

Суду та Вищого 

антикорупцій- 

ного суду 

 

Відділ підготовки 

суддів,  

Дніпровське РВ, 

Львівське РВ 

Максимально 

260 слухачів 

27.  24.03  Усеукраїнський семінар 

“Розгляд справ про 

неплатоспроможність 

фізичних осіб 

господарськими судами: 

проблеми та шляхи 

вирішення” 

 

Судді, помічники 

суддів 

господарських  

судів 

 

Одеське РВ 

 

Максимально  

80  слухачів 

28.  27.03- 

30.03 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Секретарі 

судових 

засідань 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ 

Максимально 

240 слухачів 

29.  20.03-

23.03, 

03.04 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації 

Судді Вищого 

антикорупційного 

суду 

 

Відділ підготовки 

суддів 

Максимально 

38 слухачів 

30.  29.03 Семінар-практикум 

“Гарантії захисту 

трудових прав судова 

практика та новели 

законодавчого 

регулювання під час 

воєнного стану” 

 

Помічники 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, 

Верховного 

суду 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів 

(тренерів) 

 

Максимально 

300 слухачів 



31.  31.03 Усеукраїнський семінар 

“Запобігання катуванню: 

матеріальні та 

процесуальні аспекти”  

Судді, 

помічники 

суддів 

апеляційних та 

місцевих 

загальних   

судів 

 

Одеське РВ, 

Львівське РВ, 

 відділ підготовки 

викладачів 

(тренерів)  

Максимально  

180 слухачів 

 

  

Дистанційні курси для суддів 

32.  20.02-

19.03 

Дистанційний курс для 

суддів «Проблемні 

питання доказування в 

цивільному судочинстві» 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

33.  20.02-

21.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Докази і 

доказування в 

адміністративному 

судочинстві” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

34.  27.02-

26.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Соціономічна 

компетентність судді” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

35.  27.02-

26.03 

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 

Закревська Т. О. 

 

36.  27.02-

26.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Застосування 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини” для суддів 

адміністративних судів 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

37.  27.02-

26.03 

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 

Закревська Т. О. 

 



38.  27.02-

26.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Застосування 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Судовий 

захист” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

39.  01.03-

16.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Комунікації в 

діяльності судді” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

40.  01.03-

30.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Демістифікація 

кіберзлочинності” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

41.  13.03-

07.04 

Дистанційний курс для 

суддів “Розгляд 

кримінальних 

проваджень, пов’язаних 

із домашнім 

насильством” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

42.  20.03-

16.04 

Дистанційний курс для 

суддів “Захист прав та 

інтересів при вирішенні 

сімейних спорів” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

43.  20.03-

21.04 

Дистанційний курс для 

суддів “Суддівська 

етика. Доброчесність” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

44.  21.03-

16.04 

Дистанційний курс для 

суддів “Актуальні 

питання 

застосування 

господарського 

процесуального 

законодавства” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

45.  28.03-

03.04 

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 

Закревська Т. О. 

 

46.  27.03-

05.04 

Апробація 

дистанційного курсу для 

суддів “Військові 

адміністративні 

правопорушення: 

питання кваліфікації  

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 



та деякі процесуальні 

аспекти” 

  

Дистанційні курси для працівників апаратів судів 

 

47.  13.02– 

14.03 

Дистанційний курс 

“Мова-судово 

процесуальної сфери” 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

Кабиш О. О. 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 

 

48.  20.02– 

09.03 

 

Дистанційний курс 

“Забезпечення гендерної 

рівності” 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 

49.  27.02– 

27.03 

 

Дистанційний курс 

“Захист прав та інтересів 

дитини при вирішенні 

сімейних спорів” 

Помічники 

суддів, 

секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 

50.  01.03-  

28.03 

Дистанційний курс 

“Проблемні питання 

доказування у 

цивільному 

судочинстві” 

Помічники 

суддів, 

секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 

51.  06.03-    

31.03 

Дистанційний курс 

“Розгляд кримінальних 

проваджень, пов’язаних 

із домашнім 

насильством ” 

Помічники 

суддів, 

Секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 

52.  20.03-    

19.04 

Дистанційний курс 

“Докази і доказування в 

адміністративному 

судочинстві” 

Помічники 

суддів, 

секретарі 

судового 

засідання 

окружних та 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

спільно з відділом 

підготовки 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 



апеляційних 

адміністративни

х судів 

викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

  

  
 


