
 

 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор  

Національної школи суддів України  

Микола ОНІЩУК 
“ 25 ” жовтня 2022 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 

листопад  2022 року 
  

№ Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Примітка, 

відповідальні 

1.  31.10-

02.11 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

помічники суддів 

місцевих окружних 

та апеляційних 

адміністративних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ 

 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Володимир 

ПОПЛАВСЬКИЙ 

Володимир 

ПИРОГОВСЬКИЙ 

Максимально 100 

слухачів 

 

2.  01.11 Навчальний курс 

“Розслідування та 

судовий розгляд 

міжнародних 

злочинів та тяжких 

порушень прав людини” 

судді Національна школа 

суддів України 

спільно  з Проєктом 

ЄС “Право-Justice” 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

(14.30) 

3.  01.11-

03.11 

Підготовка спеціалістів 

служб управління 

персоналом місцевих та 

апеляційних судів 

спеціалісти служб 

управління 

персоналом 

місцевих та 

апеляційних судів 

 

Львівське РВ Оксана ПОЛЬНА 

Максимально 150 

слухачів 

 

4.  03.11-

04.11 

Апробація тренінгу 

“Особливості судового 

судді Відділ підготовки 

суддів, відділ 

науково-методичного 

Наталія 

ШУКЛІНА 



розгляду справ щодо 

викривачів корупції” 

забезпечення 

діяльності судів та 

органів суддівського 

врядування 

 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ

Олександр 

ІЩЕНКО 

 

5.  02.11 Семінар “Особливості 

кваліфікації злочинів 

проти життя: проблемні 

питання та судова 

практика” 

судді місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

(кримінальна 

спеціалізація) 

 

Львівське РВ Оксана ПОЛЬНА 

Максимально 150 

слухачів 

 

6.  03.11 Навчальний курс 

“Розслідування та 

судовий розгляд 

міжнародних 

злочинів та тяжких 

порушень прав людини” 

судді Національна школа 

суддів України 

спільно  з Проєктом 

ЄС “Право-Justice” 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

 

7.  03.11 Лекція з конституційного 

права (за окремою 

темою) 

судді та працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Галина 

ЮРОВСЬКА  

суддя 

Конституційного 

Суду України 

(13.00-14.30) 

8.  04.11 Семінар  “Питання 

процедури банкрутства у 

господарському 

судочинстві” 

 

судді та помічники 

суддів 

господарських судів 

Харківське  РВ 

 

Лілія ГУЦАЛ 

Максимально 

300 слухачів 

 

9.  07.11 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Українське ділове 

мовлення. Мистецтво 

правового письма ” 

помічники суддів 

місцевих загальних 

та апеляційних 

судів, Верховного 

Суду та Вищого 

антикорупційного 

суду 

 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів ( тренерів) 

 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ

Оксана КАБИШ 

Максимально 280 

слухачів 

 

10.  07.11- 

10.11 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 

помічники суддів 

місцевих загальних 

та апеляційних  

судів 

Харківське  РВ 

 

Лілія ГУЦАЛ 

Максимально 

300 слухачів  

11.  07.11-

11.11 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації 

судді апеляційних 

господарських судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на посаду 

судді 

 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Галина 

ПРОКОПАНИЧ 

Юлія БЛІНОВА 

максимально 200 

слухачів 

 

12.  08.11 Навчальний курс 

“Розслідування та 

судовий розгляд 

міжнародних 

злочинів та тяжких 

порушень прав людини” 

судді Національна школа 

суддів України 

спільно  з Проєктом 

ЄС “Право-Justice” 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

 



13.  10.11 Лекція з конституційного 

права (за окремою 

темою) 

судді та працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Галина 

ЮРОВСЬКА 

 суддя 

Конституційного 

Суду України 

(13.00-14.30) 

14.  10.11 Семінар для суддів 

окружних 

адміністративних судів 

та Восьмого 

апеляційного 

адміністративного суду 

на тему “Особливості 

розгляду справ щодо 

міжнародного захисту в 

умовах воєнного стану” 

 

судді окружних 

адміністративних 

судів та Восьмого 

апеляційного 

адміністративного 

суду 

Львівське РВ Оксана ПОЛЬНА 

Максимально 20 

слухачів 

 

15.  11.11 Семінар для суддів 

місцевих загальних судів 

та Восьмого 

апеляційного 

адміністративного суду 

на тему “Особливості 

розгляду справ щодо 

затримання, 

примусового 

повернення, 

примусового видворення 

іноземців та осіб без 

громадянства з 

дотриманням принципу 

невислання” 

 

судді місцевих 

загальних судів та 

Восьмого 

апеляційного 

адміністративного 

суду 

Львівське РВ Оксана ПОЛЬНА 

Максимально 150 

слухачів 

 

16.  14.11 Навчальний курс 

“Розслідування та 

судовий розгляд 

міжнародних 

злочинів та тяжких 

порушень прав людини” 

судді Національна школа 

суддів України 

спільно  з Проєктом 

ЄС “Право-Justice” 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

 

17.  14.11 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Емоційна 

компетентність як 

складова психічного 

здоров’я помічника 

судді” 

 

помічники суддів 

місцевих загальних 

та апеляційних 

судів, Верховного 

Суду та Вищого 

антикорупційного 

суду 

Відділ підготовки 

суддів, відділ 

науково-методичного 

супроводження 

психологічної 

підготовки суддів, 

Львівське РВ 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ

Андрій МАСЛЮК 

Максимально 

270 слухачів 

 

18.  14.11-

18.11 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації 

судді апеляційних 

адміністративних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів),  

відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на посаду 

судді 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ

Любов ГОНЧАР 

Максимально 200 

слухачів 

 



19.  14.11-

18.11 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації 

судді місцевих 

загальних судів 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Володимир 

ПОПЛАВСЬКИЙ 

Володимир 

ПИРОГОВСЬКИЙ 

Максимально 

150 слухачів 

20.  16.11 Семінар “ЄСІТС: 

особливості роботи суду 

загальної юрисдикції. 

Фіксування судового 

засідання” 

помічники 

суддів, 

працівники 

апаратів  

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Харківське РВ  Яна ШЕВЦОВА 

Максимально 

300 слухачів 

 

21.  17.11 Лекція з конституційного 

права (за окремою 

темою) 

судді та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Галина 

ЮРОВСЬКА  

суддя 

Конституційного 

Суду України 

(13.00-14.30) 

22.  17.11 Семінар-практикум 

“Говорімо українською 

правильно: фонетичні, 

словотвірні та лексичні 

норми” 

 

викладачі 

(тренери) і 

працівники 

Національної 

школи суддів 

України 

 

Відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Оксана КАБИШ 

23.  17.11 Підготовка  та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі  

“Діяльність суду в 

умовах надзвичайних 

ситуацій” 

 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр  

Валентина 

БОРИСЕНКО 

24.  18.11 Вебінар  та підвищення 

рівня кваліфікації на 

вебінарі 

“Криміналістичні 

дослідження місць 

масових поховань” 

судді та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів, відділ 

науково-методичного 

забезпечення 

діяльності судів та 

органів суддівського 

врядування,  

Львівське РВ 

Вінницький 

навчальний центр  у 

співпраці з Центром 

навчання суддів та 

прокурорів 

Нідерландів 

Наталія 

ШУКЛІНА 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ

Олександр 

ІЩЕНКО  

(10.00-12.00) 

 

25.  21.11 Вебінар “Практика 

Європейського суду з 

прав людини в контексті 

збройних конфліктів: 

відступ від зобов’язань за 

Європейською 

конвенцією з прав 

людини” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Національна школа 

суддів України за 

підтримки Проєкту 

Ради  Європи 

“Підтримка судової 

влади України в 

забезпеченні кращого 

доступу до 

правосуддя”  та 

Наталія 

ШУКЛІНА 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Тетяна 

ПУСТОВОЙТОВА 



Проекту Ради Європи 

“Дотримання прав 

людини в системі 

кримінальної юстиції 

України” 

26.  21.11-

23.11 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

Харківське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ

Яна ШЕВЦОВА,  

Максимально 280 

слухачів 

 

27.  21.11-

23.11 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою                                   

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

Дніпровське РВ 

Одеське РВ 

 

Володимир 

ПИРОГОВСЬКИЙ 

Володимир 

ПОПЛАВСЬКИЙ 

Максимально 

300 слухачів 

28.  21.11-

24.11 

Підготовка та 

підвищенням рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

помічників суддів 

окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів 

 

Львівське РВ, 

Харківське РВ 

Лілія ГУЦАЛ 

Максимально 

300 слухачів 

 

29.  21.11- 

24.11 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації працівників 

апаратів судів, 

відповідальних за 

інформаційно-технічне 

забезпечення судів 

працівники 

апаратів судів, 

відповідальні за 

інформаційно-

технічне 

забезпечення 

судів 

 

Вінницький 

навчальний центр 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

30.  22.11 Навчальний курс 

“Розслідування та 

судовий розгляд 

міжнародних 

злочинів та тяжких 

порушень прав людини” 

судді Національна школа 

суддів України 

спільно  з Проєктом 

ЄС “Право-Justice” 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

 

31.  24.11 Навчальний курс 

“Розслідування та 

судовий розгляд 

міжнародних 

злочинів та тяжких 

порушень прав людини” 

судді Національна школа 

суддів України 

спільно  з Проєктом 

ЄС “Право-Justice” 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

 

32.  24.11 Лекція з конституційного 

права (за окремою 

темою) 

судді та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів 

 

Галина 

ЮРОВСЬКА 

 суддя 

Конституційного 

Суду України 

(13.00-14.30) 

33.  24.11 Cемінар “Принцип 

невислання у контексті  

міжнародного інституту 

притулку” 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

адміністративних 

судів 

 

Одеське  РВ  

спільно з ГО “Десяте 

квітня”  

Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

Максимально 150 

слухачів 

 



34.   24.11 Всеукраїнський семінар  

“Комунікація 

працівників Служби 

судової охорони з 

особами з інвалідністю” 

працівники 

Територіальних 

управлінь ССО 

Відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на посаду 

судді, 

Дніпровське РВ, 

Львівське РВ, 

Одеське РВ, 

Харьківське РВ 

Діана 

СНІЦАРЕНКО 

Максимально 300 

слухачів 

 

35.  24.11 Семінар-практикум 

“Говорімо українською 

правильно: граматичні 

норми” 

 

викладачі 

(тренери) і 

працівники 

Національної 

школи суддів 

України 

 

Відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Оксана КАБИШ 

36.  25.11 Семінар-практикум для 

суддів “Судова практика 

у спорах, що виникають у 

сфері корпоративних 

правовідносин” 

 

судді місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

суддів,  

відділ підготовки 

викладачів(тренерів) 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Юлія БЛІНОВА 

Максимально 200 

слухачів 

 

37.  25.11 Семінар для суддів  

місцевих загальних та 

апеляційних судів на 

тему   “Протидія 

домашньому насильству. 

Судова практика” 

судді місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Львівське РВ 

 

Оксана ПОЛЬНА 

Максимально 150 

слухачів 

 

38.  25.11 Семінар  “Розгляд справ 

щодо кримінальних 

правопорушень проти 

статевої свободи та 

статевої недоторканості” 

судді місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів  

Харківське  РВ 

Львівське РВ 

 

Лілія ГУЦАЛ 

Ольга 

КОРОТКОВА 

Максимально 

300 слухачів  

 

39.  25.11 Тренінг для тренерів 

“Розгляд справ про 

банкрутство юридичних 

осіб”, 

“Спори про захист права 

власності у 

господарській 

діяльності” 

 

судді місцевих 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Олена УМНОВА, 

Юлія БЛІНОВА 

40.  25.11 Тренінг для помічників 

суддів  “Розгляд заяв у 

порядку окремого 

провадження та заяв про 

відновлення втраченого 

судового провадження: 

стала судова практика та 

проблемні питання 

вирішення в умовах 

воєнного стану” 

 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Олена УМНОВА 

Жанна ДМІТРІЄВА 

Максимально 300 

слухачів 

 

41.  28.11-

30.11 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

керівники і 

заступники 

керівників 

Одеське РВ, 

Дніпровське РВ 

Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

Алла 

БАШТАННИК 



стандартизованою 

програмою                                 

апаратів судів 

місцевих та 

апеляційних 

судів  

 

Максимально 300 

слухачів 

 

42.  29.11 Семінар “ЄСІТС: 

особливості роботи 

адміністративних та 

господарських судів. 

Фіксування судового 

засідання” 

помічники 

суддів, 

працівники 

апаратів  

адміністративних 

та господарських 

судів 

 

Харківське РВ 

 

Яна ШЕВЦОВА 

Максимально 300 

слухачів 

 

43.  30.11 Всеукраїнський семінар 

“Зброя масового 

ураження. Захист від 

зброї масового ураження 

та перша допомога в 

умовах її застосування 

країною агресором” 

 

помічники 

суддів, 

працівники 

апаратів   

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

Жанна 

ДМІТРІЄВА, 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Максимально 300 

слухачів 

 

  

Дистанційні курси для суддів 

44.  27.06-

27.12 

Дистанційний курс для 

суддів “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. 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Курс розроблений 

експертами 

Української 

Гельсінської спілки з 

прав людини 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

45.  29.09-

03.11 

Дистанційний курс для 

суддів “Управління 

залою судового 

засідання” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

46.  06.10-

03.11 

Дистанційний курс для 

суддів “Проблемні 

питання 

доказування в 

цивільному судочинств ” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

47.  03.11-

23.11 

Дистанційний курс для 

суддів “Актуальні 

питання застосування 

господарського 

процессуального 

законодавства ” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 



48.  10.11–

07.12 

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 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

49.  10.11–

07.12 

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 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

50.  10.11–

07.12 

Дистанційний курс для 

суддів Застосування 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Судовий 

розгляд” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

51.  10.11–

07.12 

Дистанційний курс для 

суддів Застосування 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини в 

адміністративному 

судочинстві” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

52.  24.11-

24.12 

Дистанційний курс для 

суддів “Мова судово-

процесуальної сфери ” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

53.  07.11-

21.11 

Дистанційний курс для 

суддів “Забезпечення 

гендерної рівності ” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

54.  13.10–

10.11 

Дистанційний курс для 

суддів “Соціономічна 

компетентність судді ” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

55.  20.10–

19.11 

Дистанційний курс для 

суддів “Врегулювання 

спорів за участі судді ” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 



  

Дистанційні курси для помічників суддів та працівників апаратів судів 

 

56.  19.10- 

02.11 

Дистанційний курс для  

помічників суддів 

“Забезпечення гендерної 

рівності”  

 помічники 

суддів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

57.  03.11-

17.11 

Дистанційний курс для  

помічників суддів 

“Особливості розгляду 

звернень громадян та 

доступу до публічної 

інформації у судах ” 

 помічники 

суддів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

58.  04.11-

11.11 

Дистанційний курс для  

помічників суддів 

“Розгляд справ щодо 

злочинів проти статевої 

свободи та статевої 

недоторканості ” 

 помічники 

суддів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

59.  08.11-

24.11 

Дистанційний курс для  

помічників суддів  

“Докази і доказування в 

адміністративному 

судочинстві” 

 помічники 

суддів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

60.  09.11-

29.11 

Дистанційний курс для  

помічників суддів 

“Особливості розгляду 

корпоративних спорів ” 

 помічники 

суддів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

61.  10.11-

28.11 

Дистанційний курс для  

помічників суддів 

“Забезпечення гендерної 

рівності” 

помічники суддів 

та працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

62.  14.11-

28.11 

Дистанційний курс для  

помічників суддів “Тайм-

менеджмент у діяльності 

помічника судді та 

секретаря судового 

засідання” 

помічники суддів 

та секретарі 

судових засідань   

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

63.  18.11-

23.11 

Дистанційний курс для  

помічників суддів 

“Практика розгляду 

судами кримінальних 

проваджень, 

передбачених ст.ст. 

помічники суддів Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 



130,132 КК України: 

проблемні аспекти” 

64.  08.11- 

28.11 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини в 

цивільному судочинстві” 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр  

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

65.  08.11- 

28.11 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини” 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр  

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

66.  08.11- 

28.11 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Досудове 

розслідування” 

 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр  

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

67.  08.11- 

28.11 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Судовий 

розгляд” 

 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр  

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

  

 


