ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Національної школи суддів
України
Микола ОНІЩУК
“04” липня 2022 року
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
04 – 08.07.2022
№
з/п
1.

Дата,
день
04.07.2022
понеділок

2.

3.

4.

5.

Час

Місце

10:00

У програмі
“Zoom”

12:15

04.07.2022
понеділок –
08.07.2022
п’ятниця
04.07.2022
понеділок –
08.07.2022
п’ятниця
04.07.2022
понеділок –
08.07.2022
п’ятниця

Назва заходу

Онлайн–підготовка
та
підвищення рівня кваліфікації
суддів, помічників суддів
місцевих та апеляційних судів,
Верховного Суду та Вищого
антикорупційного суду на
вебінарі
“Адміністративна
відповідальність
неповнолітніх”
У програмі
Онлайн–семінар з метою
“Zoom”
підвищення рівня кваліфікації
суддів та помічників суддів
місцевих
загальних
та
апеляційних
судів
“Міжнародно-правові
механізми
захисту
прав
людини в умовах збройного
конфлікту”
Національна школа Дистанційний курс для суддів
суддів України
судів загальної юрисдикції
“Соціономічна компетентність
судді”
Національна школа Дистанційний курс для суддів
суддів України
судів загальної юрисдикції
“Мова судово-процесуальної
сфери”
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

Виконавці
Відділ підготовки суддів

відділ міжнародного
співробітництва
Вінницький
навчальний центр

Відділ підготовки суддів

Львівське РВ

Закревська Т. О.
Савченко Г. В.
Маслюк А. М.
Відділ підготовки суддів

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

6.

04.07.2022
понеділок

09:30

У програмі
“Zoom”

7.

05.07.2022
вівторок

10:00

У програмі
“Zoom”

8.

11:00

У програмі
“Zoom”

9.

10:00

У програмі
“Zoom”

10.

11:00

У програмі
“Zoom”

11.

15:00

У програмі
“Zoom”

11:00

У програмі
“Zооm”

12.

06.07.2022
середа

міжнародного гуманітарного
права та міжнародного права
прав людини
Онлайн–підготовка
та
підвищення рівня кваліфікації
помічників суддів місцевих та
апеляційних судів, Вищого
антикорупційного суду на
семінарі: “Організація роботи
з
документами,
яким
присвоєно
гриф
“Для
службового
користування”,
основні вимоги до них”. “Мова
судово-процесуальної сфери”
Апробація онлайн–тренінгу з
метою
підвищення
рівня
кваліфікації
суддів
та
працівників апаратів місцевих
судів “Цифрові права в
контексті захисту свободи
слова: судовий аспект”
Онлайн–семінар з метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів та працівників апаратів
місцевих та апеляційних судів
“Українська мова – ефективна
зброя у війні з росією”
Онлайн–засідання
групи
розробників
матеріалів
семінару для суддів місцевих
та апеляційних судів “Окремі
аспекти розгляду заяв у
порядку
окремого
провадження та заяв про
відновлення
втраченого
судового
провадження
в
умовах воєнного стану”
Онлайн–зустріч
з
представниками Проєкту ЄС
“Право-Justice”

Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
Кабиш О. О.

Відділ підготовки суддів

Іщенко О. П.
Вінницький
навчальний центр
Дніпровське РВ
Одеське РВ
Харківське РВ
Відділ підготовки суддів

Львівське РВ
Кабиш О. О.

Умнова О. В.
Остудімов Б. А.

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.
Гончар Л. Я.
Іллюк М. Ф.
онлайн–курс Кабиш О. О.
тренерів
з
сервісів для
категорій
суду”

Навчальний
“Підготовка
впровадження
вразливих
користувачів
(сьома сесія)
Онлайн–вебінар
з
метою Відділ підготовки суддів
підвищення рівня кваліфікації Фулей Т. І.
суддів “Основи застосування
міжнародного гуманітарного
права в практиці судів”

13.

10:00

У програмі
“Zoom”

14.

10:00

У програмі
“Zoom”

15.

11:00

У програмі
“Zoom”

16.

13:30

У програмі
“Zoom”

17.

15:00

У програмі
“Zoom”

18.

15:00

У програмі
“Zoom”

11:00

У програмі
“Zoom”

15:00

У програмі
“Zoom”

09:30

У програмі
“Zооm”

19.

07.07.2022
четвер

20.

21.

08.07.2022
п’ятниця

Онлайн–засідання
робочої
групи
з
підготовки
до
проведення
експертної
дискусії
“Мистецтво
написання судових рішень на
прикладі справ про відмивання
коштів (суддівський досвід
Ірландії та України)”
Онлайн–засідання
групи
розробників
семінарупрактикуму
“Тлумачення
норм
права
в
адміністративному
судочинстві” та дистанційного
навчального курсу для суддів
“Докази і доказування в
адміністративному
судочинстві”
Онлайн–засідання
групи
розробників семінару для
працівників апарату суду
“Емоційна компетентність як
складова психічного здоров’я
працівників апарату суду”
Координаційна
онлайн–
зустріч з представниками
Національної
школи
магістратури Франції щодо
організації вебінарів
Онлайн–зустріч представників
проєктів МТД

Іщенко О. П.

Гончар Л. Я.

Савченко Г. В.
Маслюк А. М.
Фарафонова А. О.

Пустовойтова Т. Л.
Іщенко О. П.

Шукліна Н. Г.
Фулей Т. І.
Пустовойтова Т. Л.
Ковтюк Є. І.
Закревська Т. О.
Іллюк М. Ф.
Координаційна
онлайн– Пустовойтова Т. Л.
зустріч з представниками Іщенко О. П.
Національної
школи
магістратури
Італії
щодо
організації вебінарів
Координаційна
онлайн– Пустовойтова Т. Л.
зустріч з представниками Іщенко О. П.
Центру навчання суддів і
прокурорів Нідерландів щодо
організації вебінарів
Навчальний
онлайн–курс Кабиш О. О.
“Підготовка
тренерів
з
впровадження сервісів для
вразливих
категорій
користувачів
суду”
(восьма сесія)
Онлайн–підготовка
та Відділ підготовки суддів
підвищення рівня кваліфікації

22.

11:00

У програмі
“Zооm”

23.

16:00

У програмі
“Zооm”

24.

10:00

У програмі
“Zoom”

25.

14:00

У програмі
“Zoom”

працівників апарату Вищого
антикорупційного суду на
семінарі
“Емоційна
компетентність, як складова
психічного
здоров’я
працівників апарату суду”
Онлайн–вебінар
з
метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів “Основи застосування
міжнародного гуманітарного
права в практиці судів”
Онлайн–вебінар
з
метою
підвищення рівня кваліфікації
суддів та працівників апаратів
місцевих та апеляційних судів
“Модель Барнахус для дітей,
що постраждали чи стали
свідками насильства”
Онлайн–засідання
групи
розробників
семінарупрактикуму
для
суддів
“Судова практика у спорах, що
виникають
у
сфері
корпоративних
правовідносин”
Онлайн–засідання
групи
розробників тренінгу для
суддів
“Новели
адміністративного процесу в
світлі
Закону
“Про
адміністративну процедуру”

Вінницький
навчальний центр
Маслюк А. М.
Фарафонова А. О.
Відділ підготовки суддів

Фулей Т. І.

Відділ підготовки суддів

відділ міжнародного
співробітництва
Вінницький
навчальний центр
Блінова Ю. І.

Гончар Л. Я.

