
 

 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор  

Національної школи суддів України  

______________ Микола ОНІЩУК 
“ 27 ” грудня 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 

січень  2023 року 
  

№ Дата Назва навчального заходу Категорія 

слухачів 

Хто проводить Примітка, 

відповідальні 

1.  16.01-

19.01 

Підготовка секретарів 

судового засідання 

місцевих загальних та 

апеляційних судів 

секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Львівське РВ спільно 

з відділом підготовки 

викладачів (тренерів) 

Оксана ПОЛЬНА 

Максимально  

200 слухачів 

2.  18.01-

21.01 

Тренінг для тренерів 

“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  

 

3.  18.01 Усеукраїнський семінар  

“Судово-психологічна 

експертиза у цивільному 

процесі” 

Помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів   

Відділ підготовки 

суддів, 

Дніпровське РВ  

 

Володимир 

ПОПЛАВСЬКИЙ 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Алла 

БАШТАННИК 

Максимально  

300 слухачів 

4.  20.01 Семінар-практикум 

“Захист соціальних та 

Помічники 

суддів 

окружних та 

Відділ підготовки 

суддів, відділ 

спеціальної 

підготовки 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Любов ГОНЧАР 

Максимально 



інших  прав 

військовослужбовців” 

апеляційних 

адміністративни

х судів, 

Верховного 

Суду 

кандидатів на посаду 

судді за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 

300 слухачів 

 

5.  20.01 Тренінг “Розгляд справ у 

порядку окремого 

провадження та заяв про 

відновлення  втраченого 

судового провадження: 

стала судова практика та 

проблемні питання 

вирішення в умовах 

воєнного стану” 

Судді та 

помічники 

суддів місцевих 

загальних судів 

Харківське РВ 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів) 

Лілія ГУЦАЛ 

Олена УМНОВА 

максимально 

300 слухачів 

6.  23.01-

27.01 

Підготовка для 

підтримання кваліфікації 

суддів місцевих 

загальних судів 

 

Судді місцевих 

загальних судів 

Львівське РВ 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів) 

Оксана ПОЛЬНА 

Олена УМНОВА 

Максимально  

200 слухачів 

7.  23.01-

27.01 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Помічники 

суддів 

Верховного 

Суду 

Відділ підготовки 

суддів, Вінницький 

навчальний центр 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Максимально  

300 слухачів 

8.  23.01-

26.01 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Харківське РВ  

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів) 

Яна  ШЕВЦОВА 

Олена УМНОВА 

Максимально  

300 слухачів 

9.  23.01-

27.01 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Секретарі 

судового 

засідання 

Верховного 

Суду 

Вінницький 

навчальний центр 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Максимально  

300 слухачів 

10.  24.01 Семінар “Інформаційна 

гігієна під час війни” 

Працівники 

територіальних 

управлінь 

Служби судової 

охорони в 

областях 

Відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на посаду 

судді 

Львівське РВ 

Дніпровське РВ 

Одеське РВ 

Харківське РВ 

Діана 

СНІЦАРЕНКО 

Максимально  

300 слухачів 

11.  26.01 Координаційна зустріч з 

представниками 

міжнародних проєктів 

щодо підготовки для 

підтримання кваліфікації 

суддів Верховного Суду 

(квітень) та суддів 

Вищого 

антикорупційного суду  

(березень) 

Представники 

НШСУ та 

міжнародних 

організацій 

Представники 

НШСУ та 

міжнародних 

організацій 

Микола ОНІЩУК 

Наталія 

ШУКЛІНА 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Тетяна 

ПУСТОВОЙТОВА 

Наталія 

АЛФЬОРОВА 



12.  26.01 Тренінг “Міжнародний 

злочин розграбування: 

практичний аспект” 

Судді місцевих 

загальних судів 

Національна школа 

суддів України за 

підтримки проєкту 

“Project Expedite 

Justice (PEJ)” 

Наталія 

ШУКЛІНА 

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Олександр 

ІЩЕНКО 

Максимально  

30 слухачів 

13.  27.01 Тренінг “Особливості 

застосування спеціальної 

конфіскації судами 

України” 

Судді та 

помічники 

суддів місцевих 

загальних судів 

Харківське РВ, 

Дніпровське РВ 

 

Лілія ГУЦАЛ 

Володимир 

ПОПЛАВСЬКИЙ 

Максимально  

300 слухачів 

14.  27.01 Усеукраїнський семінар 

“Кримінальна 

відповідальність 

військовослужбовців: 

особливості кваліфікації 

та призначення 

покарання” 

Судді та 

помічники суддів 

місцевих 

загальних судів 

Одеське РВ, 

Дніпровське РВ 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Тетяна 

ЗОЛОТНІКОВА 

Володимир  

ПОПЛАВСЬКИЙ 

Олена УМНОВА 

Максимально  

300 слухачів 

 

15.  31.01 Семінар “Застосування 

стандартів прав людини 

та норм міжнародного 

гуманітарного права у 

національній судовій 

практиці в умовах 

збройної рф” 

Помічники суддів 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки 

суддів  спільно з 

Дніпровським РВ  

Іван 

БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

Володимир 

ПОПЛАВСЬКИЙ 

Максимально  

300 слухачів 

  

Дистанційні курси для суддів 

16.  16.01-

06.02 

Дистанційний курс для 

суддів «Судово-

психологічна експертиза 

в цивільному процесі» 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

17.  20.01-

29.02 

 

Дистанційний курс для 

суддів «Забезпечення 

гендерної рівності» 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

18.  23.01-

21.02 

 

Дистанційний курс для 

суддів «Мова судово-

процесуальної сфери» 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

19.  30.01-

08.02 

Дистанційний курс для 

суддів “Військові 

адміністративні 

правопорушення: 

особливості кваліфікації 

та процесуальні аспекти” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

 

  

Дистанційні курси для працівників апаратів судів 

 

20.  16.01– 

13.02  

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

Помічники 

суддів та 

працівники 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 



 та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Судовий 

розгляд” 

апаратів судів  спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Жанна 

ДМІТРІЄВА 

 

 

21.  16.01– 

13.02  

 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини в 

цивільному судочинстві” 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Жанна 

ДМІТРІЄВА 

 

 

22.  16.01– 

13.02  

 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини” (для 

адміністративних судів) 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Жанна 

ДМІТРІЄВА 

 

 

23.  16.01– 

13.02  

 

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 

спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Жанна 

ДМІТРІЄВА 

 

 

24.  20.01– 

03.02  

Дистанційний курс 

“Психологічні 

особливості спілкування 

з учасниками судового 

процесу, які мають 

досвід 

психотравмуючого 

впливу” 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

Тамара 

ЗАКРЕВСЬКА 

Валентина 

БОРИСЕНКО 

Жанна 

ДМІТРІЄВА 

 

 

 

Начальник 

відділу підготовки суддів 

 

____________Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

“_27 ”  грудня 2022 року 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Проректор  

Національної школи суддів України 

 

____________Наталія ШУКЛІНА 

“_27 ”  грудня 2022 року 

 

  
 


