
 

 

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор  

Національної школи суддів України  

______________ Микола ОНІЩУК 
“ __ ” січня 2023 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 

лютий  2023 року 
  

№ Дата Назва навчального заходу Категорія 

слухачів 

Хто проводить Примітка, 

відповідальні 

1.  01.02 Круглий стіл 

“Інструменти підтримки 

жертв і свідків воєнних 

злочинів у кримінальних 

провадженнях в Україні” 

Представники  

судових та 

правоохоронних 

органів 

Національна школа 

судів України 

Проєкт ЄС “Право-

Justice”  

 

2.  01.02 Семінар “Емоційна 

компетентність як 

складова психічного 

здоров’я помічників 

суддів та працівників 

апаратів судів”  

Помічники суддів 

та працівники 

апаратів місцевих 

та апеляційних 

судів 

Дніпровське РВ  Максимально 

150 слухачів 

3.  01.02 Семінар-практикум 

“Мовне оформлення 

судових рішень” 

Помічники  

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, Верховного 

суду, Вищого 

антикорупційног

о суду  

  

Відділ підготовки 

суддів, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

 

Максимально 

60 слухачів 

4.  02.02 Усеукраїнський семінар 

“Захист житлових прав: 

судова практика та 

Судді місцевих 

та апеляційних 

судів 

Відділ підготовки 

суддів,  

Максимально 

150 слухачів 

 



особливості правового 

регулювання в умовах 

воєнного стану” 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

5.  03.02 Усеукраїнський семінар 

“Практичні аспекти 

розгляду справ про 

адміністративні 

правопорушення в суді 

першої інстанції” 

 

Судді та 

помічники 

суддів місцевих 

загальних судів 

Харківське РВ,  

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Максимально 

250 слухачів 

6.  06.02 Усеукраїнський семінар 

“Захист права власності у 

практиці господарських 

судів” 

Судді та 

помічники 

суддів 

господарських  

судів 

 

Одеське РВ  Максимально  

50 слухачів 

7.  06.02-

09.02 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Секретарі 

судового 

засідання 

місцевих та 

апеляційних 

господарських 

судів 

 

Харківське РВ, 

Вінницький навчальний 

центр 

Максимально 

90  слухачів 

8.  06.02- 

09.02 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Старші 

секретарі, 

секретарі, 

головні і 

провідні 

спеціалісти 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

 

Дніпровське РВ, 

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Максимально 

140 слухачів 

9.  06.02-

09.02 

Підготовка судових 

розпорядників місцевих 

та апеляційних судів 

Судові 

розпорядники 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

 

Львівське РВ, 

Одеське РВ 

Максимально 

200 слухачів 

 

10.  08.02 Семінар “Розгляд справ 

про злочини проти основ 

національної безпеки 

України, проти миру, 

безпеки людства та 

міжнародного 

правопорядку 

 

Помічники 

суддів місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, 

Верховного 

Суду 

Відділ підготовки 

суддів,  

Дніпровське РВ  

 

Максимально 

70 слухачів 

 

11.  09.02 Семінар “Практичні 

питання оскарження 

рішень, дій та 

бездіяльності слідчого, 

дізнавача, прокурора під 

час досудового 

розслідування” 

Судді місцевих 

загальних судів 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ 

Максимально 

100 слухачів 

 



 

12.  10.02 Семінар-практикум 

“Судова практика у 

спорах, що виникають у 

сфері корпоративних 

правовідносин” 

 

Судді місцевих 

та апеляційних 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

суддів, відділ 

підготовки 

викладачів (тренерів) 

Максимально 

80 слухачів 

 

13.  10.02 Усеукраїнський семінар 

“Підстави та наслідки 

припинення права 

користування земельною 

ділянкою” 

 

Судді та 

помічники суддів  

господарських  

судів 

 

Одеське РВ спільно з  

Касаційним 

господарським судом 

у складі Верховного 

Суду та ГО 

“Асоціація суддів 

господарських судів 

України” 

 

Максимально 

50 слухачів 

 

 

14.  14.02 

 

 

Семінар “Судова 

експертиза: нові 

напрямки, актуальні 

питання” 

 

Судді та 

помічники 

суддів місцевих  

загальних та 

апеляційних 

судів 

 

Одеське  РВ 

 

Максимально 

50 слухачів 

 

15.  15.02 Семінар “Особливості 

застосування положень 

антикорупційного 

законодавства стосовно 

заходів фінансового 

контролю в умовах 

воєнного стану: 

коментарі та 

роз’яснення. Конфлікт 

інтересів” 

 

Працівники 

апаратів 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ  

Максимально 

100 слухачів 

 

16.  16.02 Вебінар “Особливості 

здійснення 

господарського 

судочинства в умовах 

воєнного стану” 

Помічники 

суддів місцевих 

та апеляційних 

судів, 

Касаційного 

Господарського 

Суду 

 

Відділ підготовки 

суддів,  

відділ підготовки 

викладачів (тренерів) 

Дніпровське РВ 

  

 

Максимально 

60 слухачів 

 

17.  17.02 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Діяльність суду в 

надзвичайних ситуаціях” 

Працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр  

Максимально 

 слухачів 

18.  17.02 Семінар 

“Антикорупційне 

законодавство України. 

Ключові аспекти 

запобігання та протидії 

корупції” 

 

Працівники 

апаратів судів 

Харківське РВ Максимально 

250 слухачів 



19.  20.02-

24.02 

Підготовка для 

підтримання кваліфікації 

суддів місцевих 

господарських судів 

Судді місцевих 

господарських 

судів 

Відділ підготовки 

суддів,  

відділ підготовки 

викладачів (тренерів), 

Харківське РВ 

Максимально 

100 слухачів 

 

20.  20.02-

24.02 

Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації за 

стандартизованою 

програмою 

Помічники 

суддів та 

секретарі 

судового 

засідання  

Вищого 

антикорупційно

го суду  

 

Відділ підготовки 

суддів, 

Вінницький 

навчальний центр  

Максимально  

100 слухачів 

21.  20.02- 

24.02 

Підготовка для 

підтримання кваліфікації 

суддів окружних 

адміністративних судів  

 

Судді окружних 

адміністративни

х судів 

Одеське РВ, 

Дніпровське РВ 

 

Максимально  

40 слухачів 

22.  20.02-

23.02 

підготовка секретарів 

судового засідання 

окружних та апеляційних 

адміністративних судів 

Секретарі 

судового 

засідання 

окружних та 

апеляційних 

адміністративни

х судів 

 

Львівське РВ, 

Дніпровське РВ, 

Одеське РВ 

Максимально  

100 слухачів 

23.  21.02-

23.02 

Тренінг “Воєнні злочини: 

матеріальний та 

процесуальний аспекти” 

Судді місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Національна школа 

суддів України за 

підтримки проєкту 

“Розвиток судових 

компетентностей в 

Україні” 

Максимально  

30 слухачів 

 

24.  22.02  Тренінг “Закон України 

“Про адміністративну 

процедуру” та його 

вплив на здійснення 

адміністративного 

судочинства”  

Судді окружних та 

апеляційних 

адміністративних 

судів 

Харківське РВ Максимально  

30 слухачів 

 

25.  23.02 Семінар 

“Антикорупційне 

законодавство: 

деклараційна кампанія 

2023” 

Працівники 

територіальних 

управлінь 

Служби судової 

охорони 

областей 

Відділ спеціальної 

підготовки 

кандидатів на посаду 

судді 

Львівське РВ 

Дніпровське РВ 

Одеське РВ 

Харківське РВ 

Максимально 

250 слухачів 

26.  24.02 Семінар “Фіксування 

судового процесу 

технічними засобами”  

Секретарі 

судового 

засідання 

окружних та 

апеляційних 

адміністративни

х судів 

 

Одеське РВ Максимально 

60 слухачів 

 



27.  28.02 Семінар на тему 

“Забезпечення та 

реалізація прав 

внутрішньо переміщених 

осіб” 

Судді місцевих 

загальних та 

апеляційних, 

окружних та 

апеляційних 

адміністративни

х судів 

Львівське РВ 

 

Максимально 

50 слухачів 

 

28.  28.02 Усеукраїнський семінар 

“Актуальні питання 

запобігання та протидії 

корупції в Україні. 

Правове регулювання 

конфлікту інтересів та 

забезпечення 

доброчесності” 

Помічники 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів, Верховного 

суду, Вищого 

антикорупційног

о суду 

Відділ підготовки 

суддів  

 

Максимально 

60 слухачів 

29.  28.02 Підготовка та 

підвищення рівня 

кваліфікації на семінарі 

“Кращі національні та 

міжнародні практики 

судового 

адміністрування” 

 

Керівники і 

заступники 

керівників 

апаратів 

місцевих та 

апеляційних 

судів 

Вінницький 

навчальний центр  

Максимально 

160 слухачів 

  

Дистанційні курси для суддів 

30.  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 

 

31.  20.01-

29.02 

 

Дистанційний курс для 

суддів “Забезпечення 

гендерної рівності” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

32.  23.01-

21.02 

 

Дистанційний курс для 

суддів “Мова судово-

процесуальної сфери” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

33.  13.02-

27.02 

Дистанційний курс для 

суддів “Пробація в 

Україні: її роль у процесі 

судочинства та 

виконання кримінальних 

покарань” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

34.  20.02-

27.02 

Дистанційний курс для 

суддів “Проблемні 

питання доказування в 

цивільному судочинстві” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

35.  20.02-

21.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Докази і 

доказування в 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

 



адміністративному 

судочинстві” 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

36.  20.02-

12.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Докази і 

доказування в 

господарському 

судочинстві” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

37.  27.02-

26.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Соціономічна 

компетентність судді” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

38.  27.02-

26.03 

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 

 

39.  27.02-

26.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Застосування 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини” для суддів 

адміністративних судів 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

40.  27.02-

26.03 

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 

 

41.  27.02-

26.03 

Дистанційний курс для 

суддів “Застосування 

Конвенції про захист 

прав людини та 

основоположних свобод 

та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Судовий 

захист” 

судді Відділ підготовки 

суддів спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

  

Дистанційні курси для працівників апаратів судів 

 

42.  16.01– 

13.02  

 

Дистанційний курс 

“Застосування Конвенції 

про захист прав людини 

та основоположних 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 



свобод та практики 

Європейського суду з 

прав людини. Судовий 

розгляд” 

 спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

43.  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 

 

44.  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 

 

45.  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 

 

46.  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 

 

47.  01.02– 

15.02 

Дистанційний курс 

“Тайм-менеджмент у 

діяльності помічника 

судді та секретаря 

судового засідання” 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

48.  07.02– 

21.02 

Дистанційний курс 

“Особливості розгляду 

звернень громадян та 

доступу до публічної 

інформації у судах” 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 



49.  13.02– 

14.03 

Дистанційний курс 

“Мова-судово 

процесуальної сфери” 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

50.  20.02– 

09.03 

 

Дистанційний курс 

“Забезпечення гендерної 

рівності” 

Помічники 

суддів та 

працівники 

апаратів судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

51.  27.02– 

27.03 

 

Дистанційний курс 

“Захист прав та інтересів 

дитини при вирішенні 

сімейних спорів” 

Секретарі 

судового 

засідання 

місцевих 

загальних та 

апеляційних 

судів 

Вінницький 

навчальний центр, 

відділ підготовки 

суддів 

 спільно з відділом 

підготовки 

викладачів (тренерів), 

відділ ІТ 

 

 

Начальник 

відділу підготовки суддів 

 

____________Іван БАЛАКЛИЦЬКИЙ 

“___ ”  січня 2023 року 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Проректор  

Національної школи суддів України 

 

____________Наталія ШУКЛІНА 

“____”  січня 2023 року 

 

  
 


