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ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Національної школи суддів України на 2015 рік  
 

 

№ 

п/п 

Найменування наукового 

заходу 
Строк виконання Виконавці 

Очікувані 
результати роботи 

Форми та місце 
упровадження 

результатів роботи 

1 2 3 4 5 6 

1.  Підготовка 

“Енциклопедії 

правосуддя”  

2015 р. - 2016 р. Керівник авторського колективу: 

Оніщук М.В., ректор Національної школи суддів 

України, д. ю. н., заслужений юрист України; 
Заступник керівника авторського колективу: 

Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, 

заслужений юрист України; 

члени авторського колективу: 
Баулін Ю.В., голова Конституційного Суду України, 

д.ю.н., професор, академік Національної академії 

правових наук України, заслужений діяч науки і техніки 

України; 

Беляневич О.А., головний науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту Приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН 

України, доктор юридичних наук, професор; 

Бойко А.М., декан юридичного факультету 

Львівського національного університету ім. Івана 

Франка, д. ю. н, професор; 

Гетманцев Д.О., Професор кафедри фінансового 

права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., доцент; 

Городовенко В.В., голова Апеляційного суду 

Запорізької області, Голова Координаційного 

суддівського центру, д.ю.н., заслужений юрист України; 

 

Енциклопедія Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді, суддів та 

працівників апаратів 

судів 

Зі змінами, внесеними наказами від 01.04.2015 р. № 13, від  08.05.2015 р. № 23, 

від 14.07.2015№ 35 



Дрішлюк А.І., секретар судової палати в цивільних 

справах Апеляційного суду Одеської області, к.ю.н.; 

Козюбра М.І., член-кореспондент НАПрН України, 

суддя Конституційного суду України у відставці; 

завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-

правових наук Національного університету «Києво-

Могилянська академія», д. ю. н., професор; 

Кравчук В.М., суддя Львівського окружного 

адміністративного суду, доктор юридичних наук, 

професор, викладач Національної школи суддів України; 

Кривенко В.В., заступник Голови Верховного Суду 

України − секретар Судової палати в адміністративних 

справах, к.ю.н, заслужений юрист України; 

Луць Л.А., завідувач кафедри теорії та філософії 

права, д. ю. н., професор; 

Мазурок В.А., проректор по забезпеченню 

організаційної діяльності, суддя Верховного Суду 

України у відставці заслужений юрист України; 

Майданик Р.А., Завідувач кафедри цивільного права 

юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, член Національної 

академії правових наук України, д. ю. н., професор; 

Олійник А.С.,  суддя  Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і  кримінальних справ 

(член Вищої ради юстиції), к.ю.н.; 

Петришин О.В., академік Національної академії 

правових наук України, д. ю. н., професор; 
Романюк Я.М., Голова Верховного Суду України, 

к. ю. н., заслужений юрист України; 

Савчин М.В., викладач Національної школи суддів 

України, д.ю.н., доцент; 

Фазикош Г.В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області, к.ю.н.; 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Цуркан М.І., суддя Вищого адміністративного суду 
України, к.ю.н, заслужений юрист України; 

Чернушенко А.В., голова Апеляційного суду 

м. Києва, к.ю.н., доцент, заслужений юрист України; 

Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки 

суддів та працівників апаратів судів Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 



відставці, к. ю. н., заслужений юрист АР Крим; 

Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки 

суддів та працівників апаратів судів Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, к. ю. н., заслужений юрист АР Крим; 

 Шевчук С.В., суддя Конституційного Суду України, 

д. ю. н.; 

Шемшученко Ю.С., академік НАН України, 

академік Академії правових наук України, директор 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України, д. ю. н., професор;  

Юдківська Г.Ю., суддя Європейського суду з прав 

людини, к. ю. н.; 

2.  Підготовка монографії  
“Перегляд судових 
рішень в Україні: 
теоретико-методологічні 
проблеми” 

2015-2016 рр. Керівник авторського колективу: 

Оніщук М.В., ректор Національної школи суддів 

України, д. ю. н., заслужений юрист України; 

Заступник керівника авторського колективу: 
Іщенко О.П., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України Національної 
школи суддів України,  к. ю. н.; 

члени авторського колективу: 
Городовенко В.В., голова Апеляційного суду 

Запорізької області, Голова Координаційного 
суддівського центру, д.ю.н., заслужений юрист України; 

Гусаров К.В., викладач кафедри цивільного процесу 
Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, д. ю. н., професор; 

Захарова О.С., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України, 

доцент кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, к. ю. н., доцент; 

Коротун В.М., суддя Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
к. ю. н.; 

Луспеник Д.Д., суддя Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
секретар Пленуму ВССУ, к. ю. н., доцент, заслужений 
юрист України; 

 

Монографія  Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів 



Погорецький М.А., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої ради юстиції Національної школи суддів України, 

завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, д. ю. н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки; 

Романюк Я.М., Голова Верховного Суду України, 
к. ю. н., заслужений юрист України; 

Савчин М.В., викладач Національної школи суддів 
України, д. ю. н., доцент; 

Сірий М.І., старший науковий співробітник 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, к.ю.н. 

Ткачук О.С., суддя Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
к. ю. н., доцент; 

Тимошенко О.А., к. ю. н.;  

Цуркан М. І., суддя Вищого адміністративного суду 

України, заслужений юрист України, кандидат 

юридичних наук; 

Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки 

суддів та працівників апаратів судів Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, к. ю. н., заслужений юрист АР Крим; 

Шевчук С.В., суддя Конституційного Суду України, 

д. ю. н.; 

Юровська Г.В., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ,             

к. ю. н.  

3.  Підготовка підручника 

“Кримінальний процес 

України” 

2014 р. – 2015р. – 2016 р. Керівник групи - 

Погорецький М.А., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої ради юстиції Національної школи суддів України, 

завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, д. ю. н., професор, заслужений діяч науки і 

техніки; 

члени групи від НШСУ: 

Ахтирська Н.М., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Підручник Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

 

Форма – очна 



Національної школи суддів України, доцент кафедри 

правосуддя юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка,              

к. ю. н., доцент; 

Кучинська О.П., провідний науковий співробітник 

відділу вивчення міжнародного досвіду організації 

діяльності судів Національної школи суддів України, 

професор кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, д. ю. н., професор;  

Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної 

роботи Національної школи суддів України, к. ю. н., 

професор, заслужений юрист України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Шибіко В.П., професор кафедри правосуддя 

юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н., професор, 

заслужений юрист України; 

Шумило М.Є., професор кафедри правосуддя 

юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., професор, 

заслужений діяч науки і техніки; 

Яновська О.Г., професор кафедри правосуддя 

юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., доцент 
 

Спільно з Київським національним університетом 
імені Тараса Шевченка 

4.  Проведення наукового 

дослідження з питань 

соціального, у т. ч. 

гендерного контексту в 

правосудді  

1-3 квартал 2015 р. –  

розробка 1,5 денного 

навчального курсу; 

 

4 квартал 2015 р. –                   

апробація та 

доопрацювання                

навчального курсу 

 

Включення елементів 

соціального контексту до 

навчальних курсів:  

“Управління залою 

судового засідання -            

Керівник групи - 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи - 

Буруковська Н.В., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 
його удосконалення Національної школи суддів України, 

к. ф. н., доцент;  

члени групи від НШСУ: 

Польна О.О., директор Львівського регіонального 

відділення Національної школи суддів України; 

 

Навчальний курс 

“Розгляд спорів у 

трудових 

відносинах: 

гендерний аспект”  

 

 

 
Елементи 

соціального 

контексту включені 

до трьох навчальних 

курсів, які 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів.  

 

Форма – очна 



2014 р. –                                        

1-2 квартал 2015 р.),  

“Докази і доказування в 

кримінальному 

судочинстві” -                                

2 квартал 2015 р.,  

“Призначення покарання в 

кримінальному 

судочинстві” -                             

3-4 квартал 2015 р. 

члени групи, залучені за згодою: 

Агафонов С.А., суддя Солом’янського районного 

суду м. Києва;  

Бучківська В.Л., суддя Стрийського міськрайонного 

суду Львівської області; 

Григор’єва Л.І., суддя Верховного Суду України; 

Москаль Р.М., суддя Львівського окружного 

адміністративного суду; 

Смірнов В.А., суддя Печенізького районного суду 

Харківської області 

Фазикош Г.В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області; 

Шендрікова Г.О., суддя Буського районного суду 

Львівської області  
 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 
економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади  

розробляються у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

  

 

Розробка навчальних курсів для суддів: 

5.  “Суддівська етика” 1 квартал 

2015 р. – розробка                   

1 денного навчального 

курсу; 

   

2-3 квартал 2015 р. – 

апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

 

 

Керівник групи: 
Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ю. н.;  
Заступник керівника групи: 

Курій Н.В., суддя Апеляційного суду Львівської 

області; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г.М., старший науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України; 

Буруковська Н.В., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України, 

к. ф. н., доцент;  

члени групи, залучені за згодою: 

Станковська Г.А., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Фазикош Г.В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області; 

 

1 денний 

навчальний курс у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

 

Навчальний процес 

суддів, призначених 

на посаду вперше  

(1 рік на посаді). 

  

Форма – очна 



Чумаченко Т.А., суддя Вищого адміністративного суду 

України, голова комітету етики, врегулювання конфлікту 

інтересів та професійного розвитку суддів Ради суддів 

України; 

Шендрікова Г.О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 
 

Спільно з проектом USAID “Справедливе 

правосуддя” 

6.  “Застосування ЄКПЛ та 

практики ЄСПЛ при 

здійснені правосуддя”  

1 квартал 

2015 р. – розробка               

1,5 денного навчального 

курсу 

 

2 квартал 

2015 р. –             

апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

 

 

 

2 квартал 2015 р. – 

навчально-методичний 

посібник 

Керівник групи: 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 
Бучківська В.Л., заступник голови Стрийського 

міськрайонного суду Львівської області; 

члени групи від НШСУ: 

Прядка О.М.,  молодший науковий співробітник 

відділу вивчення міжнародного досвіду діяльності судів 

Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Бережний С.Д., суддя Апеляційного суду 

Хмельницької області, 

Бородовський С.О., суддя Івано-Франківського 

міського суду Івано-Франківської області, к.ю.н.; 

Гайдук В.І., суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області; 

Ковтюк Є.І., суддя Верховного Суду України, 

заслужений юрист України; 

Кульчицький Н.С., Урядовий уповноважений у 

справах Європейського суду з прав людини                         

(2012-2013 р.р.)  

Курій Н.М., суддя Апеляційного суду Львівської 

області; 

Плахтій І.Б., суддя Луцького міськрайонного суду 

Волинської області; 

Щепоткіна В.В., суддя Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

секретар судової палати; 

 

1,5 денний 

навчальний курс у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 
Науково-

методичний 

посібник для суддів 

загальних судів 

 

 

 

Навчальний процес 

суддів, призначених 

на посаду вперше  

(1 рік на посаді) та 

обраних на посаду 

безстроково 

 

Форма – очна  

 



Фадєєнко А.Ф., суддя Апеляційного суду Одеської 

області (у відставці) 
 

Спільно з проектом ОБСЄ “Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя” за 

підтримки Уряду Канади   

7.  “Застосування ЄКПЛ та 

практики ЄСПЛ при 

здійснені правосуддя в 

адміністративному 

судочинстві” 

2-3 квартал 2015 р. – 

апробація та 

доопрацювання                         

1 денного навчального 

курсу 

 

2 квартал 2015 р. – 

навчально-методичний 

посібник   

 

 

Керівник групи - 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Прядка О.М.,  молодший науковий співробітник 

відділу вивчення міжнародного досвіду діяльності судів 

Національної школи суддів України;  

члени групи, залучені за згодою: 

Брагар В.С., заступник голови Миколаївського 

окружного адміністративного суду; 

Волкова Л.М., суддя Харківського окружного 

адміністративного суду; 

Катаєва Е.В., заступник голови Одеського 

окружного адміністративного суду; 

Качур Р.П., суддя Львівського окружного 

адміністративного суду; 

Кульчицький Н.С., Урядовий уповноважений у 

справах Європейського суду з прав людини                      

(2012-2013 р.р.)  

Прокопенко О.Б., суддя Верховного суду України, 

к.ю.н.; 

Ситніков О.Ф, суддя Вищого адміністративного 

суду України, к. ю. н.; 

Стрелець Т.Г. суддя Вищого адміністративного суду 

України 
 

Спільно з проектом ОБСЄ “Гарантування 

дотримання прав людини при здійсненні правосуддя” за 

підтримки Уряду Канади   

Навчальний курс  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 
Науково-

методичний 

посібник для суддів 

 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

 

Форма – очна. 

 

 

 

8.  “Управління залою 

судового засідання” 

 

1-2 квартал 2015 р. – 

апробація та 

доопрацювання 3 денного 

навчального курсу; 

Керівник групи: 
Пустовойтова Т.Л., начальник відділу міжнародних 

зв’язків Національної школи суддів України; 

 

 3 денний 

навчальний курс  

 

 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

 



 

2-3 квартал 2015 р. –  

розробка 1,5 денного 

навчального курсу; 

4 квартал 2015 р. – 

апробація та 

доопрацювання                

навчального курсу;   

 

 

 

 

 

4 квартал 2015 р. –                

3 квартал 2016 р. -

дистанційний курс   

 

Заступник керівника групи: 

Юровська Г.В.,суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

к.ю.н.; 

члени групи від НШСУ: 

Павлиш С.О., головний співробітник відділу 

міжнародних зв’язків Національної школи суддів 

України; 

Семенюк В.М., головний науковий співробітник 

відділу вивчення міжнародного досвіду організації 

діяльності судів Національної школи суддів України; 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к.ю.н.;  

члени групи, залучені за згодою: 

Агафонов С.А., суддя Солом’янського районного 

суду м. Києва, к.ю.н.; 

Безусова-Попович Л.І., головний спеціаліст із 

зв’язків з громадськістю Апеляційного суду Івано-

Франківської області; 

Вознюк С.М., голова Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області; 

Кочкова Н.О., суддя Апеляційного суду 

Дніпропетровської області; 

Плахтій І.Б., суддя Луцького міськрайонного суду 

Волинської області; 

Фролов М.О., суддя Голосіївського районного суду 

м. Києва, к.ю.н. 

Шендрікова Г.О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 
 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 

економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади 

 

1,5 денний 

навчальний курс  та 

запроваджений у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

               

Дистанційний 

навчальний курс  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

Форма – очна, 

дистанційна. 

9.  “Управління часом в 

суддівській діяльності”  

2 квартал 2015 р. –  

розробка 0,5 денного 

навчального курсу 

   

3-4 квартал 2015 р. – 

апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

Керівник групи: 
Шамрай О.В., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої ради 

юстиції Національної школи суддів України, к.ю.н.; 

Заступник керівника групи: 

Пустовойтова Т.Л., начальник відділу міжнародних 

зв’язків Національної школи суддів України; 

 

0,5 денний 

навчальний курс у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

Навчальний процес 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше  

(1 рік на посаді).  

 

Форма – очна 



  члени групи від НШСУ: 

Кравчук О.В., старший науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої ради юстиції Національної школи суддів України; 

Слободян Р.В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої ради юстиції Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Давид Л.Л., суддя Львівського апеляційного 

господарського суду; 

Зінченко О.В., суддя Донецького окружного 

адміністративного суду; 

Курій Н.М.,суддя Апеляційного суду Львівської 

області; 

Малєєв А.Ю., суддя Апеляційного суду Івано-

Франківської  області; 

Лічман Л.Г., голова Малиновського районного суду 

м. Одеси, к.ю.н., доцент; 

Ситніков О.Ф., суддя Вищого адміністративного 

суду України; 

Фазикош Г.В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області, к.ю.н. 
 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 
економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади 

посаду вперше 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

10.  “Докази і доказування в 

кримінальному 

судочинстві” 

1 квартал 2015 р. – 
апробація та 

доопрацювання                

3 денного навчального 

курсу;   

 

2 квартал 2015 р. –  

розробка 1 денного 

навчального курсу; 

3-4 квартал 2015 р. –                   

апробація та 

доопрацювання                

навчального курсу 

 

 

 

 

Керівник групи: 
Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки 

суддів та працівників апаратів судів Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, к.ю.н., заслужений юрист АРК; 

Заступник керівника групи: 

Земляной В.В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України; 

члени групи від НШСУ: 

Закревська Т.О., головний спеціаліст відділу 

організації спеціальної підготовки кандидатів на посаду 

судді Національної школи суддів України; 

Кузьменко В.П., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України, 

3 денний 

навчальний курс 

 

 

 

1 денний 

навчальний курс у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

  

Форма – очна 



суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений 

юрист України; 

Слободян Р.В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої ради юстиції Національної школи суддів України; 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення НШСУ, 

к.ю.н. 

члени групи, залучені за згодою: 

Алейніков Г.І., суддя Апеляційного суду Запорізької 

області; 

Балацька Г.О., суддя Апеляційного суду м. Києва; 

Городовенко В.В., голова Апеляційного суду 

Запорізької області, Голова Координаційного 

суддівського центру, д.ю.н., заслужений юрист України; 

Калиняк О.М., суддя Апеляційного суду Львівської 

області; 

Станковська Г.А., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Стефанів Н.С.,  суддя Апеляційного суду Івано-

Франківської області; 
Шендрікова Г.О., суддя Буського районного суду 

Львівської області 
 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 
економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади 

11.  “Призначення покарання 

у кримінальних справах” 

2 квартал 

2015 р. – розробка                   

1 денного навчального 

курсу; 

   

3-4 квартал 2015 р. – 

апробація та 

доопрацювання курсу  

 

Керівник групи: 
Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки 

суддів та працівників апаратів судів Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, к.ю.н., заслужений юрист АР Крим; 

Заступник керівника групи: 

Станковська Г.А., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

члени групи від НШСУ: 

Земляной В.В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України; 

Кузьменко В.П., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України, 

суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений 

1 денний 

навчальний курс у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 
 

 

Навчальний процес 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше  

(1 рік на посаді).  

 

Форма – очна 



юрист України; 

Семенюк В.М., головний науковий співробітник 

відділу вивчення міжнародного досвіду організації 

діяльності судів Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Алейніков Г.І., суддя Апеляційного суду Запорізької 

області; 

Луньова О.Г., суддя Вугледарського міського суду 

Донецької області; 

Трясун Ю.Р., суддя Апеляційного суду Київської 

області; 

Циткіч В.М., суддя Шевченківського суду м. Києва; 

Шестаковська Л.П., суддя Вишгородського 

районного суду Київської області 
 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 
економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади 

12.  “Тлумачення 

нормативно-правових 

актів” 

3 квартал 

2015 р. – розробка               

0,5 денного навчального 

курсу 

 

4 квартал 

2015 р. –  

1 квартал 2016 р. -             

апробація та 

доопрацювання 

навчального курсу 

Керівник групи: 
Савчин М.В., викладач Національної школи суддів 

України, д. ю. н., доцент; 

Заступник керівника групи: 

Буруковська Н.В., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України, 

к. ф. н., доцент;  

члени групи від НШСУ: 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

 Височанська Н.К., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області; 

Городовенко В.В., голова Апеляційного суду 

Запорізької області, Голова Координаційного 

суддівського центру, д.ю.н., заслужений юрист України; 

Кримська О.М., заступник голови апеляційного суду 

Запорізької області; 

Курило О.М., суддя Апеляційного суду  Харківської 

області, к.ю.н.; 

Лівінський С.В., суддя Апеляційного суду міста 

Севастополь 
 

 0,5 денний 

навчальний курс у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

 

Навчальний процес 

суддів, призначених 

на посаду вперше  

(1 рік на посаді).  

 

Форма – очна 



Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 

економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади 

13.  “Написання судових 

рішень” (з кримінального 

та цивільного 

судочинства) 

2 квартал 2015 р. –  

розробка 2 денного 

навчального курсу; 

 

3-4 квартал 2015 р. –                   

апробація та 

доопрацювання                

навчального курсу 

 

 
2014 - 2015 рр. – 

навчально-методичний 

посібник   

   

Керівник групи: 
Кузьменко В.П., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України, 

суддя Верховного Суду України у відставці, заслужений 

юрист України; 

Заступник керівника групи: 
Фазикош Г.В., суддя Апеляційного суду 

Закарпатської області, к.ю.н.; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г.М., старший науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України; 

Земляной В.В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України; 

Семенюк В.М., головний науковий співробітник 

відділу вивчення міжнародного досвіду організації 

діяльності судів Національної школи суддів України; 

Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки 

суддів та працівників апаратів судів Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, к.ю.н., заслужений юрист АРК;    

члени групи, залучені за згодою: 

Олійник А.С., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

к.ю.н., доцент; 

Плахотнюк К.Г., суддя Голосіївського районного 

суду м. Києва; 

Сліпченко О.І., суддя Апеляційного суду Київської 

області, к.ю.н., 

Стефанів Н.С., суддя Апеляційного суду Івано-

Франківської області; 

Ткачук О.С., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

к.ю.н., доцент; 

Фролов М.О., суддя Голосіївського районного суду 

м. Києва, к.ю.н. 
 

 2 денний 

навчальний курс у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

Навчально-

методичний 

посібник 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

 

Форма – очна 



Спільно з проектом “Зміцнення спроможності 

суддів щодо написання судових рішень” за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

14.  “Дисциплінарна 

відповідальність судді”  

2 квартал 2015 р. -                

розробка 2 денного 

навчального курсу; 

 

2 квартал 2015 р. –  

розробка 0,5 денного 

навчального курсу; 

3-4 квартал 2015 р. –                   

апробація та 

доопрацювання                

навчальних курсів 

 

 

 

 

     

Керівник групи: 

Іщенко О.П., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної 

школи суддів України, к. ю. н.; 

Заступник керівника групи: 
Котелевець А.В., суддя Апеляційного суду 

Харківської області, член Ради суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Земляной В.В., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Національної школи суддів України, суддя Верховного 

Суду України у відставці, заслужений юрист України; 

Куцеля О.Р., старший науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України Національної 

школи суддів України; 

Самофал М.М., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Шамрай О.В., начальник відділу науково.-

методичного забезпечення діяльності Вищої ради 

юстиції Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи, залучені за згодою: 

Усенко Є.А., суддя Вищого адміністративного суду 

України, Заслужений юрист України; 

Устименко В.Є., суддя Апеляційного суду 

Харківської області, член Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України; 

Чумаченко Т.А., суддя Вищого адміністративного 

суду України, член Ради суддів України; 

Шевченко А.В., суддя Київського окружного 

адміністративного суду, к. ю. н.; 

Юрченко В.П., суддя Вищого адміністративного 

суду України 

2 денний 

навчальний курс 

 

0,5 денний 

навчальний курс у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу  

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів.  

 

Форма – очна. 



 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 

економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади 

15.  “Професійна 

психологічна адаптація 

до суддівської 

діяльності”  

 

2 квартал 2015 р. –  

розробка 0,5 денного 

навчального курсу; 

 

3 – 4 квартал 2015 р. –                   

апробація та 

доопрацювання                

навчального курсу 

 

Керівник групи - 
Ірхін Ю.Б., головний науковий співробітник відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, к. п. н., доцент; 

Заступник керівника групи - 

Савченко Г. В., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Булка О.А., заступник Голови Державної судової 

адміністрації України, заслужений юрист України; 

Безусова-Попович Л.І., головний спеціаліст із 

зв`язків з громадськістю Апеляційного суду Івано-

Франківської області; 

Кокун О.М., заступник директора Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, д. п. н., 

професор; 

Марчак В.Я., суддя Апеляційного суду Чернівецької 

області, д. ю. н., професор; 

Савін О.І., суддя Южноукраїнського міського суду 

Миколаївської області, к. п. н.; 

Семенова А.В., професор кафедри політології 

Одеського національного  політехнічного університету, 

д. пед. н., доцент; 

Черновський О.К., суддя Апеляційного суду 

Чернівецької області, к. ю. н., заслужений юрист 

України 
 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 
економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади та 

Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної 

академії педагогічних наук України 

0,5 денний 

навчальний курс у 

рамках 

стандартизованої 

двотижневої 

програми для 

суддів,  

призначених на 

посаду вперше 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів  

 

Форма – очна. 

16.  “Особливості розгляду 

земельних спорів в 

адміністративних судах” 

2 квартал 2015 р. –  

розробка 2,5 денного 

навчального курсу; 

 

4 квартал 2015 р. –                   

апробація та 

Керівник групи - 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

 

Навчальний курс 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

Навчальний процес 

суддів 

адміністративних 

судів. 

  

Форма – очна. 



доопрацювання                

навчального курсу 
члени групи від НШСУ: 

Семенюк В.М., головний науковий співробітник 

відділу вивчення міжнародного досвіду організації 

діяльності судів Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Волков А.С., суддя Київського окружного 
адміністративного суду; 

Гончар Л.Я., суддя Вищого адміністративного суду 
України;  

Зінченко О.В., суддя Донецького окружного 
адміністративного суду; 

Катаєва Е.В., заступник голови Одеського 
окружного адміністративного суду;  

Кравчук В.М., суддя Львівського окружного 
адміністративного суду, д. ю. н.;  

Поліщук І.М., суддя Вінницького окружного 
адміністративного суду. 

 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 

економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади 

17.  “Судове 

адміністрування”  

2-3 квартал 2015 р. - 

апробація курсу та 

доопрацювання                

навчального курсу   

Керівник групи - 

Шамрай О.В., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої ради 

юстиції Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г.М., старший науковий співробітник 
відділу наукових досліджень проблем судочинства та 
його удосконалення Національної школи суддів України; 

Кравчук О.В., старший науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої ради юстиції Національної школи суддів України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Безусова-Попович Л.І., головний спеціаліст із 

зв`язків з громадськістю Апеляційного суду Івано-

Франківської області; 

Капустинський В.А., керівник апарату Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, к. ю. н., заслужений юрист України; 

Машарова Я.М., заступник начальника управління – 

начальник відділу з питань організації діяльності судів 

Дистанційний 

навчальний курс  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

 

Навчальний процес 

керівників апаратів 

судів та їх 

заступників.  

 

Форма – 

дистанційна 



Державної судової адміністрації України; 

Седик Ю.А., радник Голови Державної судової 

адміністрації України (2010-2014); 

Чумак Н.А., керівник апарату Апеляційного суду 

Київської області; 

Кирилюк Р.І., голова Державної судової 

адміністрації України (2010-2014), к. ю. н., заслужений 

юрист України 
 

Спільно з проектом USAID “Справедливе 

правосуддя” 

17.1 “Комунікативна 

діяльність судів”  

2-3 квартал 2015 р. - 

Розробка програми курсу 

(триденного тренінгу); 

 

4 квартал 2015 р. - 

апробація курсу та 

доопрацювання 

програми навчального 

курсу   

Керівник групи - 

Кузьміна О.М., головний спеціаліст відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів загальної 

юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності; 

члени групи від НШСУ: 

Бахарєва Г.М., старший науковий співробітник 
відділу науково-методичного забезпечення підготовки 
суддівського корпусу; 

Ірхін Ю.Б., начальник відділу науково-методичного 
супроводження психологічної підготовки суддів; 

Кравчук О.В., провідний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої 

діяльності; 

члени групи, залучені за згодою: 

Верещинська Н.О., директор Міжнародного фонду 

“Центр суддівських студій”; 

Куценко В.Д., начальник ТУ ДСА України в 

Одеській області, заслужений юрист України; 

Логунова М.М., к. ф. н., доцент; 

Момот Л.М., начальник відділу прес-служби 

Верховного Суду України; 

Паламарчук І.В., заступник керівника апарату 

Овідіопольського районного суду Одуської області; 

Петрова Н.І., заступник керівника Проекту USAID 

“Справедливе правосуддя”; 

Стефанів Н.С., суддя Апеляційного суду Івано-

Франківської області; 

Програма 

навчального курсу 

(триденного 

тренінгу)  

 

Збірка науково-

методичних 

матеріалів для 

викладачів 

навчального курсу 

 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді, суддів та 

працівників апарату 

суду.  

 

Форма – очна 



Чумак Н.А., керівник апарату Апеляційного суду 

Київської області 
 

Спільно з проектом USAID “Справедливе 

правосуддя” 

17.2 “Розгляд спорів щодо 

користування земельною 

ділянкою” 

І квартал 2015 р. –  

розробка  програми 

навчального курсу 

(одноденного тренінгу); 

 

І-ІІ квартали 2015 р. –                   

апробація та 

доопрацювання                

програми і навчальних 

матеріалів курсу 

 

Керівник групи: 
Іщенко О.П., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради 

юстиції Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Самофал М.М., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої 

ради юстиції Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Куцеля О.Р., провідний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої 

ради юстиції Національної школи суддів України; 

 
члени групи, залучені за згодою: 

Бакуліна С.В.,  суддя Вищого господарського суду 

України; 

Крижний О.М., суддя господарського суду 

Дніпропетровської області; 

Пукас А.Ю., суддя господарського суду АРК. 

 

Спільно з проектом “Освіта суддів – для 

економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади 

1 денний  

навчальний курс для  

суддів, призначених 

на посаду вперше. 

 

Збірка навчальних  

матеріалів курсу. 

 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді та суддів. 

 

Форма – очна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

3. 

“Кібербезпека та права 

людини в мережі 

Інтернет: законодавство 

та практика 

застосування” 

ІІІ–ІV квартали 2015 р. –  

розробка  програми 

навчального курсу 

(дводенного тренінгу); 

 

ІV квартал 2015 р. –                   

апробація та 

доопрацювання                

програми навчального 

курсу 

 

 

Співкерівники групи : 
Іщенко О. П., начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради 

юстиції, к. ю. н.; 

Ахтирська Н. М., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої 

ради юстиції, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Самофал М. М., головний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої 

2-денний 

навчальний курс.  

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу.  

 

Навчальний процес 

суддів. 

 

Форма – очна 



ради юстиції, к. ю. н.; 

Куцеля О. Р., провідний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої 

ради юстиції; 

члени групи, залучені за згодою: 

Кравченко С. І., заступник голови Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ; 

Орлянська В. І., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних та кримінальних справ; 

Огурецький В. П., суддя Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ; 

Литвинов Є. В., суддя Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ.  

 

     У рамках спільної програми Європейського Союзу та 

Ради Європи “Зміцнення інформаційного суспільства в 

Україні” 

Розробка навчальних курсів для викладачів: 

18.  “Застосування 

інтерактивних методів 

навчання у підготовці 

суддів” 

Вересень 2015 р. Керівник групи: 

Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, 

заслужений юрист України; 

Пометун О.І., завідувач лабораторією 

суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України, член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук 

України, д. пед. н., професор; 

Заступник керівника групи: 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

члени групи від НШСУ: 

Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки 

суддів та працівників апаратів судів Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, к. ю. н., заслужений юрист АР Крим; 

Навчальний курс 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді, суддів та 

працівників апаратів 

судів 



Пустовойтова Т.Л., начальник відділу міжнародних 

зв’язків Національної школи суддів України; 

Павлиш С.О., головний співробітник відділу 

міжнародних зв’язків Національної школи суддів 

України; 

члени групи, залучені за згодою: 

Сімоненко В.М., суддя Верховного Суду України, 

Голова Ради суддів України, заслужений юрист України; 

Юровська Г.В., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ,             

к. ю. н.; 

Осика І.М., менеджер українсько-канадського 

проекту “Освіта суддів-для економічного розвитку”, 

к. ю. н. 

 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 

економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади 

19.  “Методика розробки та 

викладання дистанційних 

курсів для судових 

кадрів” 

Вересень 2015 р. Керівник групи: 

Мазурок В.А., проректор по забезпеченню 

організаційної діяльності, суддя Верховного Суду 

України у відставці заслужений юрист України;  

Заступник керівника групи: 
Буруковська Н.В., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України, 

к. ф. н., доцент; 

члени групи, залучені за згодою: 

Лапчевська О.Ф., суддя Апеляційного суду міста 

Києва; 

Горбалінський В.В., суддя Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду; 

Кальник В.В., суддя Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду; 

Шендрікова Г.О., суддя Буського районного суду 

Львівської області; 

Зарецька І.М., радник із питань права та тренінгів 

Проекту USAID "Справедливе правосуддя"; 

Катерняк І.Б., директор Української системи 

дистанційного навчання, к. ф.-м. н. 

 

Спільно з проектом USAID “Справедливе 
правосуддя” 

Навчальний курс 

 

Збірка навчальних 

матеріалів курсу 

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді, суддів та 

працівників апаратів 

судів 



20.  Підготовка навчального 

посібника для викладачів 

“Інтерактивні методи 

навчання у підготовці 

суддів” 

4 квартал 2015 р. Керівники авторського колективу: 

Шукліна Н.Г., проректор з науково-дослідної роботи 

Національної школи суддів України, к. ю. н., професор, 

заслужений юрист України; 

Пометун О.І., завідувач лабораторією 

суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України, член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук 

України, д. пед. н., професор; 

Заступник керівників авторського колективу: 

Мазурок В.А., проректор по забезпеченню організаційної 

діяльності, суддя Верховного Суду України у відставці 

заслужений юрист України;  

члени авторського колективу: 
Сімоненко В.М., суддя Верховного Суду України, 

Голова Ради суддів України, заслужений юрист України; 

Шаповалова О.А., викладач відділу підготовки 

суддів та працівників апаратів судів Національної школи 

суддів України, суддя Верховного Суду України у 

відставці, к. ю. н., заслужений юрист АР Крим; 

Юровська Г.В., суддя Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ,             

к. ю. н.; 

Лапчевська О.Ф., суддя Апеляційного суду міста 

Києва; 

Горбалінський В.В., суддя Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду; 

Кальник В.В., суддя Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду; 

Шендрікова Г.О., суддя Буського районного суду 

Львівської області; 

Буруковська Н.В., головний науковий співробітник 

відділу наукових досліджень проблем судочинства та 

його удосконалення Національної школи суддів України, 

к. ф. н., доцент; 
Осика І.М., менеджер українсько-канадського 

проекту “Освіта суддів-для економічного розвитку”, 

к. ю. н. 

Зарецька І.М., радник із питань права та тренінгів 

Проекту USAID "Справедливе правосуддя"; 

Фулей Т.І., начальник відділу наукових досліджень 

проблем судочинства та його удосконалення 

Національної школи суддів України, к. ю. н.; 

Навчальний 

посібник  

Навчальний процес 

кандидатів на посаду 

судді, суддів та 

працівників апаратів 

судів 



Павлиш С.О., головний співробітник відділу 

міжнародних зв’язків Національної школи суддів 

України; 

Катерняк І.Б., директор Української системи 

дистанційного навчання, к. ф.-м. н. 

 

Спільно з Проектом “Освіта суддів – для 

економічного розвитку” за підтримки Уряду Канади та 

Проектом USAID “Справедливе правосуддя” 

21.  Підготовка та публікація 

наукових статей за 

напрямами наукових 

досліджень у фахових та 

інших юридичних 

виданнях 

Протягом року Наукові співробітники Національної школи суддів 

України за відповідними напрямками науково-дослідної 

діяльності: Шукліна Н.Г., Шамрай О.В., Іщенко О.П., 

Кравчук О.В., Самофал М.М., Слободян Р.В., 

Земляной В.В., Куцеля О.Р., Фулей Т.І., 

Пустовойтова Т.Л., Бахарєва Г.М., Кузьменко В.П. 

Наукові статті - 

22.  Організація науково-

практичних конференцій 

та круглих столів з 

актуальних питань 

суддівської освіти 

 

Протягом року Національна школа суддів України у співпраці з 

міжнародними проектами 

Науково-практичні 

конференції  

- 

 


