ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректором Національної школи суддів
України
Миколою ОНІЩУКОМ
“15” серпня 2022 року
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
15 – 19.08.2022
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Дата,
день
15.08.2022
понеділок

Час

Місце

12:00

У програмі
“Zoom”

15.08.2022 09:30
понеділок –
16.08.2022
вівторок
15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

Назва заходу

Онлайн–зустріч
із
представниками британського
Проєкту A4ID (“Адвокати за
міжнародний розвиток”) з
метою
обговорення
перспектив співпраці щодо
заходів суддівської освіти
У програмі
Онлайн–підготовка з метою
“Zoom”
підвищення рівня кваліфікації
суддів місцевих загальних
судів
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
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
помічників
суддів
та
працівників апаратів місцевих
загальних та апеляційних
судів,
Вищого
антикорупційного
суду,
Верховного
Суду
“Мова
судово-процесуальної сфери”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
помічників
суддів
(кримінальна
спеціалізація)
місцевих
загальних
та

Виконавці
Іщенко О. П.

Поплавський В. Ю.
Дніпровське РВ
Закревська Т. О.
Відділ підготовки суддів

відділ інформаційних
технологій

Кабиш О. О.
Дмітрієва Ж. В.
Хавлюк О. С.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
відділ інформаційних
технологій
Закревська Т. О.
Дмітрієва Ж. В.
Відділ підготовки суддів

6.

7.

15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

апеляційних
судів,
Верховного Суду “Розгляд
кримінальних
проваджень,
пов’язаних
із
домашнім
насильством”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
помічників суддів (цивільна
спеціалізація)
місцевих
загальних та апеляційних
судів,
Вищого
антикорупційного
суду,
Верховного Суду “Захист прав
та інтересів дитини при
вирішенні сімейних спорів”
Національна школа Дистанційний
курс
для
суддів України
помічників
суддів
та
працівників апаратів судів
“Демістифікація
кіберзлочинності”

8.

15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

9.

15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

10.

15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

11.

15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

Національна школа
суддів України

відділ інформаційних

технологій

Закревська Т. О.
Дмітрієва Ж. В.
Відділ підготовки суддів
відділ інформаційних

технологій

Закревська Т. О.
Дмітрієва Ж. В.
Іщенко О. П.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
Дистанційний
курс
для Закревська Т. О.
помічників
суддів
та Дмітрієва Ж. В.
працівників апаратів судів Іщенко О. П.
“Демістифікація віртуальних Відділ підготовки суддів
Вінницький
валют”
навчальний центр
Дистанційний
курс
для Закревська Т. О.
помічників
суддів
та Дмітрієва Ж. В.
працівників апаратів судів Хавлюк О. С.
“Застосування Конвенції про Відділ підготовки суддів
захист прав людини та Вінницький
основоположних свобод та навчальний центр
практики Європейського суду відділ інформаційних
технологій
з прав людини”
Дистанційний
курс
для Закревська Т. О
помічників
суддів
та Дмітрієва Ж. В.
працівників апаратів судів Хавлюк О. С.
“Застосування Конвенції про Відділ підготовки суддів
захист прав людини та Вінницький
основоположних свобод та навчальний центр
практики Європейського суду відділ інформаційних
з прав людини. Судовий технологій
розгляд”
Дистанційний
курс
для Закревська Т. О
помічників
суддів
та Дмітрієва Ж. В.
працівників апаратів судів Хавлюк О. С.
“Застосування Конвенції про Відділ підготовки суддів
захист прав людини та Вінницький
основоположних свобод та навчальний центр
практики Європейського суду відділ інформаційних
з прав людини. Досудове технологій
розслідування”

12.

13.

16.08.2022
вівторок

14.

15.

Національна школа
суддів України

15.08.2022
понеділок –
19.08.2022
п’ятниця

10:00

09:30

17.08.2022
середа

15:00

16.

10:00

17.

11:00

18.

11:00

Дистанційний
курс
для
помічників
суддів
та
працівників апаратів судів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини у цивільному
судочинстві”
Національна школа Опрацювання
відзнятого
суддів України
відеоматеріалу
в
межах
кабінет 101
підготовки
психологічного
супроводу
працівників
апаратів судів “Переживання
досвіду війни. Відповіді на
питання”
У програмі
Онлайн–семінар з метою
“Zoom”
підвищення рівня кваліфікації
помічників
суддів
та
працівників апаратів судів
“Інформаційно-психологічна
безпека
як
частина
Національної
безпеки
України”
У програмі
Онлайн–вебінар
з
метою
“Zoom”
підвищення рівня кваліфікації
суддів місцевих загальних та
окружних адміністративних
судів “Судовий захист прав
внутрішньо переміщених осіб
та осіб, які постраждали від
збройної
агресії
проти
України” спільно з Проєктом
Ради Європи “Внутрішнє
переміщення
в
Україні:
розробка тривалих рішень.
Фаза ІІ”
У програмі
Онлайн–засідання
групи
“Zoom”
розробників за підсумками
проведення
апробації
дистанційного
навчального
курсу для суддів “Практика
розгляду судами кримінальних
проваджень,
передбачених
ст.ст. 130, 132 КК України:
проблемні аспекти”
У програмі
Онлайн–круглий
стіл
“Zoom”
“Імплементація
моделі
Барнахус в Україні: поточні
результати та перспективи”
У програмі
Онлайн–засідання
групи
“Zoom”
розробників
семінарупрактикуму
“Тлумачення

Закревська Т. О
Дмітрієва Ж. В.
Хавлюк О. С.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
відділ інформаційних
технологій
Савченко Г. В.
Фарафонова А. О.
Відділ інформаційних
технологій

Дмітрієва Ж. В.
Борисенко В. О.
Ахтирська Н. М.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр
Балаклицький І. І.
Фулей Т. І.
Відділ підготовки суддів
відділ
наукових
досліджень
проблем
судочинства та науковометодичного
забезпечення
суддівської освіти

Короткова О. С.
Найденко Ю. Д.

Семенюк В. М.

Гончар Ю. Я.
Герус Ю. А.
Буряк Н. В.

19.

14:30

20.

09:30

21.

18.08.2022
четвер

22.

23.

13:00

11:30

19.08.2022
п’ятниця

10:00

норм
права
в
адміністративному
судочинстві”
У програмі
Онлайн–засідання
групи
“Zoom”
розробників блоку “Цивільне
судочинство”
“Особливості
розгляду судами житлових
спорів під час воєнного стану”
У програмі
Онлайн–семінар–практикум з
“Zoom”
метою
підвищення
рівня
кваліфікації помічників суддів
та
працівників
апарату
Касаційного
кримінального
суду у складі Верховного Суду
“Взаємодія
України
з
міжнародним кримінальним
судом:
імплементація
міжнародного
права
та
організація його виконання”
У програмі
Онлайн–лекція
з
метою
“Zoom”
підвищення рівня кваліфікації
суддів та працівників апаратів
судів з конституційного права
“Європейська конвенція з прав
людини. Конституція України:
єдність принципів і цінностей”
Національна школа Засідання робочої групи для
суддів України
підготовки
семінару
кабінет 101
“Психологічні
особливості
ефективного спілкування в
діяльності суддів”
У програмі
Усеукраїнський
онлайн–
“Zoom”
семінар з метою підвищення
рівня кваліфікації суддів та
помічників суддів місцевих
загальних та апеляційних
судів
“Військові
адміністративні
правопорушення:
питання
кваліфікації
та
деякі
процесуальні аспекти”

Умнова О. В.
Гайдук В. І.

Дмітрієва Ж. В.
Борисенко В. О.
Ахтирська Н. М.
Відділ підготовки суддів

Вінницький
навчальний центр

Юровська Г. В.
Відділ підготовки суддів

Савченко Г. В.
Фарафонова А. О.

Оніщук М. В.
Гуцал Л. В.
Відділ підготовки суддів

Харківське РВ

