
 

 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор  

Національної школи суддів України  

Микола ОНІЩУК 
“ 29 ” листопада 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  

грудень  2022 року 

  

№ Дата Назва навчального заходу Категорія слухачів Хто проводить Примітка, 

відповідальні 

1.  01.12 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Професійно-етична 

культура помічника судді 

та працівника апарату 

суду” 

 

помічники суддів 

та працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

Жанна 

ДМІТРІЄВА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Максимально 

300 слухачів 

2.  01.12 Семінар-практикум 

“Говорімо українською 

правильно: граматичні 

норми” 

викладачі 

(тренери) і 

працівників 

Національної 

школи суддів 

України 

Відділ підготовки 

викладачів(тренерів) 

Оксана КАБИШ 

3.  02.12 ТОТ для суддів 

“Розгляд справ про 

банкрутство юридичних 

осіб”, 

“Спори про захист права 

власності у господарській 

діяльності” 

 

судді 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

викладачів(тренерів) 

Юлія БЛІНОВА 



4.  02.12 Підготовка  та 

підвищення рівня 

кваліфікації на онлайн-

обговоренні (круглий 

стіл) “Онлайн 

врегулювання спорів в 

Україні” 

судді, помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр, 

відділ міжнародного 

співробітництва у 

співпраці з 

Національним 

суддівським коледжем 

у м. Ріно (США) за 

сприяння Програми 

USAID 

“Справедливість для 

всіх” 

Тетяна 

ПУСТОВОЙТОВА 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

максимально 

300 слухачів 

5.  02.12 Вебінар для помічників 

суддів “Визначення місця 

проживання дитини: 

актуальні питання 

судової практики” 

 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, Верховного 

Суду 

Відділ підготовки 

суддів 

Жанна 

ДМІТРІЄВА 

максимально 

300 слухачів 

6.  02.12 Тренінг “Процесуальні 

строки як складова 

принципу правової 

визначеності” 

 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних судів 

Харківське РВ  

Дніпровське РВ 

 

Лілія ГУЦАЛ 

Юрій 

ПОПЛАВСЬКИЙ  

максимально  

300 слухачів 

7.  05.12-

07.12 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

суддів 

Олена УМНОВА 

Віра ГАЙДУК 

Жанна 

ДМІТРІЄВА 

максимально 

300 слухачів 

8.  05.12-

07.12 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Одеське РВ,  

Дніпровське РВ  

 

Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

Алла 

БАШТАННИК 

максимально 

300 слухачів 

9.  05.12-

09.12 

Підготовка суддів для 

підтримання кваліфікації 

судді місцевих 

загальних судів 

Відділ підготовки 

суддів, 

Харківське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ

Лілія ГУЦАЛ 

Олена УМНОВА 

максимально 

 280 слухачів 

 

10.  06.12 

 

Тренінг “Участь 

потерпілих і свідків при 

розгляді справ про воєнні 

злочини” ( для суддів) 

 

судді місцевих та 

апеляційних судів 

Національна школа 

суддів України 

спільно з 

Консультативною 

місією Європейського 

Союзу в Україні 

Тетяна 

ПУСТОВОЙТОВА 

максимально 

300 слухачів 

11.  06.12-

08.12 

Тренінг “Воєнні злочини: 

матеріальний та 

процесуальний аспекти” 

судді місцевих та 

апеляційних судів 

Національна школа 

суддів України за 

підтримки проєкту 

“Розвиток судових 

компетентностей в 

Україні” 

Олександр 

ІЩЕНКО 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ  

 



12.  06.12-

08.12 

Підготовка секретарів 

судового засідання 

місцевих загальних та 

апеляційних судів 

секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних судів 

Львівське РВ 

 

Оксана ПОЛЬНА 

максимально  

150 слухачів 

 

13.  07.12 семінар на тему 

“Антикорупційне 

законодавство - 

основоположний 

принцип української 

правової системи” 

 

судді та 

помічники суддів 

місцевих та 

апеляційних судів 

Львівське РВ Оксана ПОЛЬНА 

максимально 

150 слухачів 

 

14.  07.12-

08.12 

Семінар “Захист соціальних 

та інших прав 

військовослужбовців” 

помічники суддів 

окружних 

адміністративних  

судів 

Відділ підготовки 

суддів,  

Дніпровське РВ 

спільно з відділом 

підготовки викладачів 

(тренерів) 

 

Любов ГОНЧАР 

Жанна 

ДМІТРІЄВА 

максимально 

40 слухачів 

 

 
15.  08.12 Круглий стіл  “25 років 

імплементації 

Європейської конвенції з 

прав людини: досягнення 

та майбутні виклики 

(судовий вимір)” 

судді Верховного 

Суду, 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” 

Микола ОНІЩУК 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

 

16.  08.12 Тренінг “Мовне  

оформлення судових 

рішень” 

судді та 

помічники суддів  

місцевих 

загальних 

та апеляційних 

судів 

Одеське  РВ 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Оксана КАБИШ 

Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

максимально 

150 слухачів 

 

17.  09.12 Семінар “Перспективи 

розвитку відновних 

підходів у кримінальному 

провадженні” 

 

судді місцевих та 

Львівського 

апеляційного суду 

Львівське РВ у 

співпраці із 

Консультативною 

місією Європейського 

Союзу 

Оксана ПОЛЬНА 

максимально 

30 слухачів 

 

18.  09.12 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Закон України    “Про 

адміністративну 

процедуру” та його вплив 

на здійснення 

адміністративного 

судочинства” 

 

помічники суддів 

та працівники 

апаратів 

окружних, 

апеляційних 

адміністративних 

судів та 

Касаційного 

адміністративного 

суду 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Жанна 

ДМІТРІЄВА, 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

максимально 

300 слухачів 

19.  09.12 Підготовка  та 

підвищення рівня 

кваліфікації на онлайн-

обговоренні (круглий 

стіл) “Онлайн 

врегулювання спорів в 

судді, помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 
суддів, Вінницький 

навчальний центр, 
відділ міжнародного 

співробітництва у 
співпраці з 

Національним 
суддівським коледжем у 

Тетяна 

ПУСТОВОЙТОВА 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

максимально 



Україні” м. Ріно (США) за 
сприяння Програми 

USAID “Справедливість 

для всіх” 

300 слухачів  

20.  10.12 Урочистий захід 

“Модельний суд року”  

представники 

інституцій 

Національна школа 

суддів України 

спільно з проєктом 

“Право –Justice” 

 

Микола ОНІЩУК 

Оксана ПОЛЬНА 

максимально  

60 слухачів 

м. Львів 

 

21.  12.12-

13.12 

Всеукраїнський семінар 

“Захист соціальних та 

інших прав 

військовослужбовців” 

 

судді  окружних 

адміністративних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів,відділ 

підготовки викладачів 

(тренерів) 

 

Любов ГОНЧАР 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

максимально 40 

слухачів 

22.  13.12 Cемінар “Принцип 

невислання в рамках  

міжнародних зобов’язань 

України” 

 

судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

адміністративних 

судів 

Одеське  РВ спільно з 

ГО “Десяте квітня” 

Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

максимально 

300 слухачів 

 

23.  13.12 ТОТ тренінгів для суддів 

“Окремі аспекти розгляду 

заяв у порядку окремого 

провадження та заяв про 

відновлення втраченого 

судового провадження в 

умовах воєнного стану”. 

“Гарантії  захисту 

трудових прав: судова 

практика та новели 

законодавчого 

регулювання під час 

воєнного стану” 

 

судді місцевих та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки 

викладачів(тренерів) 

Олена УМНОВА 

Віра ГАЙДУК 

24.  13.12 Семінар  “Організація 

питання охорони праці в 

суді” 

працівники 

апаратів місцевих 

та апеляційних 

судів 

Харківське РВ,  

Дніпровське РВ 

 

Яна ШЕВЦОВА 

Алла 

БАШТАННИК 

Максимально  

300 слухачів 

25.  16.12 Підготовка  та 

підвищення рівня 

кваліфікації на онлайн-

обговоренні (круглий 

стіл) “Онлайн 

врегулювання спорів в 

Україні” 

судді, помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний у 

співпраці з 

Національним 

суддівським 

коледжем у м. Ріно 

(США) за сприяння 

Програми USAID 

“Справедливість для 

всіх” 

Тетяна 

ПУСТОВОЙТОВА 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

максимально 

300 слухачів  

26.  16.12 Всеукраїнський вебінар 

(семінар) для суддів 

господарських судів 

“Особливості здійснення 

господарського 

судочинства в умовах 

воєнного стану” 

судді місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, відділ 

підготовки 

викладачів (тренерів)  

 

Олена УМНОВА 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Юлія БЛІНОВА 

максимально  

200 слухачів 



 

27.  17.12 Вебінар “Санкційна 

політика України” 

судді та 

помічники суддів 

Вищого 

антикорупційного 

суду 

Відділ підготовки 

суддів  спільно з 

Програмою USAID 

“Справедливість для 

всіх” 

Микола ОНІЩУК 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

в режимі 

offline/online 

максимально      

100 слухачів 

28.  22.12 Всеукраїнський семінар  

“Інформаційно-

психологічна безпека, як 

частина Національної 

безпеки України” 

працівники 

територіальних 

управлінь ССО 

Відділ спеціальної 

підготовки кандидатів 

на посаду судді,  

Дніпровське РВ, 

Львівське РВ, Одеське 

РВ, Харківське РВ 

   

Діана 

СНІЦАРЕНКО 

максимально  

300 слухачів 

  

Дистанційні курси для суддів 

29.  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 

 

30.  28.11-

26.12 

Дистанційний курс для 

суддів “Базовий курс з 

медіації” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

31.  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 

 

32.  10.11–

07.12 

Дистанційний курс для 

суддів Застосування 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних свобод 

та практики 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 



Європейського суду з 

прав людини. Досудове 

розслідування” 

 

33.  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 

 

34.  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 

 

35.  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 

 

  

Дистанційні курси для працівників апаратів судів 

 

36.  08.11 – 

05.12 

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 

спільно з відділом 

підготовки викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

 

 

37.  08.11 – 

05.12 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини” 

 

Працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

 

 

38.  08.11 – 

05.12 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр 

спільно з відділом 

підготовки викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

 

 



Європейського суду з 

прав людини. Досудове 

розслідування” 

39.  08.11 – 

05.12 

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 

спільно з відділом 

підготовки викладачів 

(тренерів), відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

 

 

  

  

 


