
 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор  

Національної школи суддів України  

Микола ОНІЩУК 
“ 29 ” березня 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 

квітень  2023 року 
  

№ Дата Назва навчального заходу Категорія 

слухачів 

Хто проводить Примітка, 

відповідальні 

1.  03.04 Підготовка для 

підтримання кваліфікації 

Судді Вищого 

антикорупційного 

суду 

 

Відділ підготовки 

суддів 

Максимально 

38 слухачів 

2.  03.04- 

07.04 

Підготовка для 

підтримання кваліфікації 

Судді місцевих 

загальних судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

Харківське РВ, 

Одеське РВ, 

Львівське РВ, 

Дніпропетровське РВ 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально 

500 слухачів 

 

3.  03.04- 

07.04 

 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 

Помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально                  

50 слухачів 

 

4.  03.04- 

07.04 

 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Керівники і 

заступники 

керівників 

апаратів 

місцевих, 

апеляційних 

судів, Вищого 

антикорупційного 

Вінницький 

навчальний центр  

Максимально 

90 слухачів 



суду та 

Верховного Суду 

5.  03.04 Семінар-практикум 

“Говорімо українською 

правильно: фонетичні, 

словотвірні та лексичні 

норми” 

 

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів судів 

 

Одеське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально  

180 слухачів 

6.  03.04- 

05.04 

 

Підготовка помічників 

суддів місцевих 

загальних та апеляційних 

судів 

Помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Львівське РВ Максимально  

110 слухачів 

7.  05.04 Семінар “Перспективи 

розвитку в Україні 

відновних підходів у 

кримінальному 

провадженні” 

Судді  місцевих 

загальних судів 

Львівське РВ спільно 

з Консультативною 

місією 

Європейського 

Союзу та 

Регіональним 

центром з надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у 

Львівській області 

 

Максимально  

27 слухачів 

8.  06.04 Усеукраїнський семінар 

“Гарантії захисту 

трудових прав: судова 

практика та новели 

законодавчого 

регулювання під час 

воєнного стану” 

 

Судді місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

суддів,  

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Максимально 

200 слухачів 

9.  06.04 Семінар-практикум 

“Інформаційна  війна – як 

вийти переможцем” 

Помічники суддів 

та працівників 

апаратів місцевих 

та апеляційних 

судів 

Львівське РВ,  

відділ науково-

методичного 

супроводження 

психологічної 

підготовки суддів 

 

Максимально 

250 слухачів 

10.  07.04 Тренінг “Домедична 

допомога людині, яка 

перебуває у 

невідкладному стані” 

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів 

адміністративних 

судів 

 

Одеське РВ  Максимально 

60 слухачів 

11.  07.04 Семінар “Українське 

ділове мовлення. 

Мистецтво правового 

письма” 

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів місцевих 

та апеляційних 

судів 

 

Дніпровське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально 

200 слухачів 

12.  10.04- 

14.04 

Підготовка для 

підтримання кваліфікації 

Судді місцевих 

загальних судів 

Одеське РВ Максимально 

70  суддів 



13.  10.04- 

14.04 

Підготовка для 

підтримання кваліфікації 

Судді окружних 

адміністративних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів 

Максимально 

200 слухачів 

14.  11.04 Семінар-практикум 

“Психологічні 

особливості 

комунікативної 

компетентності” 

Судді місцевих та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

суддів  спільно з 

відділом науково-

методичного 

супроводження 

психологічної 

підготовки суддів 

Максимально 

200 слухачів 

15.  11.04 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Діяльність суду в 

надзвичайних ситуаціях 

та в умовах воєнного 

стану” 

 

Працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр  

Максимально                  

95 слухачів 

 

16.  11.04 Тренінг “Етикет ділового 

спілкування працівника 

суду” 

Працівники 

апаратів судів  

Харківське РВ, 

 відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Максимально 

200 слухачів 

17.  13.04 Семінар “Стандарти 

написання судового 

рішення в 

адміністративній справі” 

Помічники суддів 

окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів, Касаційного 

адміністративного 

суду 

 

Відділ підготовки 

суддів,  

Дніпровське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально             

150 слухачів 

 

18.  13.04 Тренінг “Професійна 

етика працівників 

Служби судової 

охорони” 

Працівники 

Територіальних 

управлінь Служби 

судової охорони  

Відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на посаду 

судді, 

Львівське РВ 

Дніпровське РВ 

Одеське РВ 

Харківське РВ 

 

Максимально 

250 слухачів 

19.  14.04 Усеукраїнський вебінар 

“Особливості здійснення 

господарського 

судочинства в умовах 

воєнного стану” 

 

Судді місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально 

150 слухачів 

20.  17.04- 

19.04 

 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Судові 

розпорядники 

місцевих, 

апеляційних судів, 

Вищого 

антикорупційного 

суду та Верховного 

Суду 

 

Вінницький 

навчальний центр  

Максимально                  

65 слухачів 

 

21.  19.04 Семінар-практикум 

“Говорімо українською 

правильно: граматичні 

норми” 

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів судів 

Одеське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

  

Максимально  

30 слухачів 



22.  19.04 Семінар “Порядок 

призначення та 

проведення судової 

експертизи у 

кримінальному процесі” 

Помічники суддів 

місцевих загальних 

та апеляційних 

судів, Верховного 

Суду та Вищого 

антикорупцій-ного 

суду 

 

Відділ підготовки 

суддів,  

Дніпровське РВ  

Максимально 

250 слухачів 

23.  19.04 Семінар-практикум 

“Інформаційна війна – як 

вийти переможцем” 

Судді, помічники 

суддів, працівники 

апаратів  місцевих 

та апеляційних 

судів 

Харківське РВ, 

 відділ науково-

методичного 

супроводження 

психологічної 

підготовки суддів  

 

Максимально 

250 слухачів 

24.  20.04 Семінар “Захист прав і 

свобод осіб, які 

постраждали внаслідок 

збройних конфліктів” 

 

Судді місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Львівське РВ 

 спільно з 

Консультативною 

місією Європейського 

Союзу 

Максимально 

27 слухачів 

25.  20.04 Семінар “Говоримо 

українською правильно: 

фонетичні, словотвірні та 

лексичні норми” 

 

Працівники 

апаратів  місцевих 

та апеляційних 

судів 

Львівське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально 

290 слухачів 

26.  20.04 Семінар “Розгляд справ 

проти статевої свободи 

та статевої 

недоторканості” 

 

Судді та  

помічники суддів 

місцевих загальних 

та апеляційних 

судів 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ  

Максимально 

150 слухачів 

27.  21.04 Семінар “Земельні 

спори: особливості 

правозастосування та 

регулювання земельних 

відносин в умовах 

воєнного стану” 

 

Судді та помічники 

суддів місцевих 

загальних судів 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ  

Максимально 

250 слухачів 

28.  21.04 

 

Тренінг “Особливості 

розгляду справ, 

пов’язаних з домашнім 

насильством в умовах 

воєнного стану” 

 

Помічники суддів 

місцевих загальних 

та апеляційних 

судів, Верховного 

Суду 

Відділ підготовки 

суддів,  

Дніпровське РВ 

Максимально 

260 слухачів 

29.  21.04 Семінар “Соціальні 

спори. Способи захисту” 

Судді та помічники 

суддів 

адміністративних 

судів 

 

Харківське РВ Максимально 

100 слухачів 

30.  21.04, 

28.04, 

05.05, 

12.05, 

19.05 

Підготовка для 

підтримання кваліфікації 

Судді Верховного 

Суду 

Національна школа 

суддів України 

 

Максимально 

200 слухачів 

31.  24.04- 

27.04 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

судові 

розпорядники 

місцевих та 

апеляційних судів 

Харківське РВ  Максимально 

100 слухачів 



стандартизованою 

програмою 

32.  24.04- 

27.04 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 

Секретарі судового 

засідання місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Львівське РВ Максимально           

165 слухачів 
 

33.  24.04– 

27.04 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Начальники і 

заступники 

начальників 

структурних 

підрозділів 

апаратів місцевих 

та апеляційних 

судів 

 

Одеське РВ, 

Дніпровське РВ  

Максимально 

300 слухачів 

34.  24.04- 

28.04 

Підготовка для 

підтримання кваліфікації 

Судді місцевих 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

Харківське РВ, 

Одеське РВ, 

Львівське РВ, 

Дніпропетровське РВ 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально 

200 слухачів 

35.  25.04-

26.04 

Тренінг “Воєнні злочини 

проти власності: 

елементи злочину та 

міжнародна практика” 

Судді місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

(кримінальна 

спеціалізація) 

Національна школа 

суддів України за 

підтримки проєкту 

PEJ 

 

Максимально 

20 слухачів 

36.  26.04 Семінар “Спадкове право 

в умовах воєнного стану. 

Огляд правових позицій 

Верховного Суду, що 

стосуються спадкових 

правовідносин” 

 

Помічники суддів 

місцевих загальних 

та апеляційних 

судів, Верховного 

Суду 

Відділ підготовки 

суддів,  

Дніпровське РВ  

Максимально           

250 слухачів 

 

37.  26.04- 

28.04 

 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Старші секретарі, 

секретарі, головні і 

провідні спеціалісти, 

консультанти 

місцевих, 

апеляційних судів, 

Вищого 

антикорупційного 

суду та Верховного 

Суду 

 

Вінницький 

навчальний центр  
Максимально 
145 слухачів 

38.  27.04 Тренінг “Культура 

усного професійного 

спілкування. 

Формування 

професійного мовлення 

співробітників Служби 

судової охорони” 

Працівники 

Територіальних 

управлінь Служби 

судової охорони  

Відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на посаду 

судді, відділ 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

Львівське РВ 

Дніпровське РВ 

Одеське РВ 

Максимально 

250 слухачів 



Харківське РВ 

 

39.  28.04  Підготовка та підвищення 

рівня кваліфікації на 

семінарі “Ефективне 

управління часом (тайм-

менеджмент) в умовах 

воєнного стану, як складова 

організаційної культури 

помічника судді ” 

 

Помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних судів, 

Верховного Суду 

та Вищого 

антикорупційного 

суду 

Відділ підготовки 

суддів  
Максимально 
100 слухачів 

40.  28.04 Усеукраїнський семінар-

практикум “Розгляд 

судами кримінальних 

проваджень про злочини 

проти основ 

національної безпеки 

України”  
 

Судді та помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Харківське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально 

200 слухачів 

  

Дистанційні курси для суддів 

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-

11.04 

Апробація 

дистанційного курсу для 

суддів “Військові 

адміністративні 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 



правопорушення: 

особливості кваліфікації  

та процесуальні аспекти” 

47.  27.02-

15.05 

Дистанційний курс для 

суддів “Захист прав 

людини в умовах 

збройного конфлікту в 

Україні” Модуль 1. 

“Введення в міжнародну 

систему захисту прав 

людини” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

48.  03.04-

18.04 

Дистанційний курс для 

суддів “Управління 

часом в суддівській 

діяльності” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

49.  10.04-

11.05 

Дистанційний курс для 

суддів “Врегулювання 

спорів за участі судді” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

50.  17.04-

01.05 

Дистанційний курс для 

суддів “Особливості 

розгляду корпоративних 

спорів” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

51.  17.04-

26.04 

Дистанційний курс для 

суддів “Практика 

розгляду судами 

кримінальних 

проваджень, 

передбачених 

ст.ст.130,132 КК 

України: проблемні 

аспекти” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

52.  25.04-

14.05 

Дистанційний курс для 

суддів “Практика 

розгляду судових спорів, 

що виникають із 

кредитних 

правовідносин 

(господарське 

судочинство)” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Закревська Т. О. 

 

  

Дистанційні курси для працівників апаратів судів 

 

53.  20.03-    

19.04 

Дистанційний курс 

“Докази і доказування в 

адміністративному 

судочинстві” 

Помічники 

суддів, секретарі 

судового 

засідання 

окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 

54.  01.04- 

07.04  

Дистанційний курс 

“Розгляд справ щодо 

злочинів проти статевої 

Помічники 

суддів, секретарі 

судового 

Вінницький 

навчальний центр, 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 



свободи та статевої 

недоторканості” 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

відділ підготовки 

суддів 

 

 

 

55.  10.04- 

20.04  

Дистанційний курс 

“Практика розгляду 

судами кримінальних 

проваджень, 

передбачених ст. ст. 130, 

132 КК України: 

проблемні аспекти” 

Помічники 

суддів,  

працівники 

апаратів місцевих  

загальних та 

апеляційних судів  

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 

56.  17.04- 

02.05  

Дистанційний курс 

“Особливості розгляду 

корпоративних спорів” 

       Помічники 

суддів, працівники 

апаратів місцевих 

та апеляційних  

господарських 

судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 

57.  24.04- 

08.05  

 

Дистанційний курс 

“Пробація в Україні: її 

роль у процесі 

судочинства та 

виконання 

кримінальних покарань” 

Помічники суддів 

Секретарі 

судового 

засідання 

місцевих та 

апеляційних 

судів, Верховного 

Суду та Вищого 

антикорупційного 

суду 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 

Закревська Т. О 

Борисенко В. О. 

Дмітрієва Ж. В. 

 

 

 


