
БАЗА ДАНИХ 

сертифікованих тренерів, найбільш досвідчених науково-педагогічних працівників, яких доцільно залучати до 

навчального процесу за всіма рівнями підготовки кадрів 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я 

по батькові 

Найменування 

кафедри 

Найменування 

посади(в тому 

числі за 

суміщенням) 

Науковий ступінь, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема дисертації 

коли була захищена, вчене звання, за 

якою кафедрою (спеціальністю) 

присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації/ сертифікат тренера 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

1.  Албул Сергій 

Володимирович 

Оперативно-

розшукової діяльності 

 

Професор  Кандидат юридичних наук, 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право., доцент 2008 р., присвоєно за кафедрою 

кримінальне право  «Кримінологічна 

характеристика корисливо-насильницьких 

злочинів відносно іноземних громадян» 

Свідоцтво 12 СПК 031701, Одеський 

національний університет імені 

І.І. Мечникова, 

«Психологія та педагогіка вищої школи», 

2013 рік. 

Прийнято участь у Міжнародному 

тренінгу «Ефективна міжвідомча взаємодія 

у попередженні насильства в сім'ї щодо 

жінок» у рамках проекту «Свобода від 

насильства: покращення доступу до 

соціальних послуг в Україні», який 

проходив в ОДУВС 22 жовтня 2015 р. за 

підтримки ОБСЄ та Української фундації 

громадського здоров’я. (В наявності 

сертифікат). 

Прийнято участь у Міжнародному 

тренінгу «Проблеми опитування дітей, що 

стали жертвами або свідками насильства, а 



також вчинили насильство», який 

проходив 13 травня 2015 р. в ОДУВС за 

підтримки Ради Європи. (В наявності 

сертифікат). 

4. 27-28 травня 2017 р. в Міжнародному 

Австрійському екзаменаційному центрі 

«ÖSD Одеса» (за участі Альпен-Адрія 

Університету м. Клагенфурт, Австрія) 

складено комплексний екзамен з німецької 

мови. Отримано міжнародний сертифікат 

відповідно до Загальноєвропейської 

рекомендації з мовної освіти (рівень А2) та 

Австрійський мовний диплом. 

Пройшов двотижневе навчання за курсом 

Центру протидії корупції – «Боротьба з 

корупцією» через платформу онлайн-

курсів «Prometheus» (В наявності 

сертифікат). 

Пройшов двотижневе навчання за курсом 

Антивірусної лабораторії «Zillya!» 

Київського політехнічного інституту – 

«Основи інформаційної безпеки» через 

платформу онлайн-курсів «Prometheus» (В 

наявності сертифікат). 

Пройшов п’ятитижневе навчання за 

курсом Київського національного 

університету ім. Т.Г. Шевченка – 

«Інформаційні війни» через платформу 

онлайн-курсів «Prometheus» (В наявності 

сертифікат). 

Пройшов триденний тренінг 

Консультативної місії Європейського 

союзу з лідерства та управління для 



керівників підрозділів поліції (17-19 травня 

2017) (В наявності сертифікат). 

9. З 01 червня по 31 серпня 2017 р. 

пройшов інтернальне стажування в галузі 

права в Центрі дослідження Європейських 

реформ (Велике Герцогство Люксембург) 

за напрямом підготовки старших наукових 

співробітників. (В наявності сертифікат). 

2.  Андрусенко  

Сергій 

Володимирович 

Оперативно-

розшукової діяльності 

 

Завідувач Кандидат юридичних наук , 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність, 

доцент 2014 р., присвоєно за кафедрою 

кримінального процесу, тема дисертації: 

«Виявлення та розслідування злочинів вчинених у 

сфері земельних відносин». 

 Свідоцтво 

nr 111411 від 15.11.2014р., Central European 

Academy Studies and Certification (CEASC), 

«Сучасний університет – проектний підхід 

до організації праці відповідно до положень 

європейських кваліфікацій». 

Сертифікат про короткострокове 

підвищення кваліфікації за курсом «Зняття 

інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; Інформаційно-

аналітичного забезпечення ОРД підрозділів 

кримінальної поліції та кримінального 

провадження органів досудового 

розслідування» № 415 від 27.07.2017 р. 

3. Тренінг щодо використання аналітичних 

методів у операційному аналізі на основі 

сучасних передових технологій за 

методикою ANACAPA з 14-18 листопада 

2016 р. (В наявності сертифікат). 

4.  Тренінг щодо використання аналітичних 

методів у кримінальному аналізі на основі 

сучасних передових технологій за 

методикою ANACAPA, 13-14, та 23-27 

травня 2016 р.(В наявності сертифікат). 

 



3.  Балтовський 

Олексій 

Анаталійович 

Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Професор кафедри Доктор технічних наук,  05.13.2006 - 

інформаційних технологій за темою: «Моделі та 

методи адаптивного автоматизованого управління 

функціонуванням та розвитком організацій». 

Одеська державна академія технічного 

регулювання та якості на кафедрі 

«Загально-технічної та фундаментальної 

підготовки» з 20.06.2016- 25.07.2016 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№275 від 03.06.2017 року на кафедрі 

інформаційних технологій Херсонського 

національного технічного університету 

4.  Берендєєва 

Анастасія Ігорівна 

теорії та історії 

держави і права 

Доцент кафедри 

теорії та історії 

держави і права 

Кандидат юридичних наук,  21.07.04-   

оперативно- розшукова діяльність 

тема дисертації: « Правове  регулювання 

оперативно-розшукової діяльності, оперативних 

підрозділів органів внутрішніх справ України » 

Школа педагогічної майстерності 

«АКМЕ» 2015, 

Літня школа ОБСЄ, 2016 

ІІПО ОНУ ім. І.І. Мечникова Психологія та 

педагогіка вищої школи, 2 - 28.03.2015, 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПВ 054669 

5.  Волошинов 

Анатолій 

Анатолійович 

Спеціальної фізичної 

підготовки 

 

Старший викладач Майстер спорту України міжнародного класу зі 

спортивного та бойового самбо, майстер спорту 

України  міжнародного класу з  годзю-рю карате,  

майстер спорту України міжнародного класу з 

універсального бою, майстер спорту України з 

дзюдо 

Херсонський державний університет 

кафедра олімпійського та професійного 

спорту 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

№63/02 

01 лютого – 01 березня  2017 року 

Наказ від 31.01.2017 № 23-А 

6.  Гончарова 

Наталя 

Іванівна 

Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

Доцент Кандидат філософських наук,  09.00.03 –соціальна 

філософія та філософія історії, доцент, присвоєно 

за кафедрою соціально-економічних дисциплін, 

тема дисертації: «Становлення самосвідомості 

українського народу в умовах повсякденного 

буття». 

Інститут інновації  та післядипломної освіти 

при Одеському  національному університет 

ім. Мечникова – свідоцтво про підвищення 

кваліфікації - 12  СПВ 1333427  від  2015 р  за 

фахом «Психологія та педагогіка вищої 

школи». 

 

7.  Грохольський 

Володимир 

Кібербезпеки та 

інформаційного 

Професор кафедра Доктор юридичних наук, 

спеціальність 12.00.07 – теорія управління, 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

№82/27 Наказ від 27.04.17 №133-А на 

кафедрі адміністративного права та 



Людвігович забезпечення адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право«Управління спеціальними 

підрозділами МВС України по боротьбі з 

організованою злочинністю» 

господарського права Херсонського 

державного університету 28.04.2017-

28.05.2017  

Управління з питань надзвичайних 

ситуацій та оборонної роботи Одеської 

обласної державної адміністрації з 

24.05.2016-24.06.2016 

 

8.  Добровольська 

Олена 

Олександрівна 

Кафедра психології та 

педагогіки 

 

Викладач  Сертифікат про успішне завершення 

тренінгу –марафону «Навчання-Якість-

Моніторинг» 23-24 листопада 2012 року 

Східно-Європейський Інститут Психології 

Міжнародна Експертна Агетація 

«Консалтинг і Тренінг» 

 

9.  Драпалюк 

Катерина Іванівна 

Іноземних мов Ст. викладач  Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№ 12СПВ 031735, 

виданий ОНУ ім. І.І. Мечникова, 

22.02.2014 р. 

10.  Жуковський 

Сергій 

Володимирович 

Тактико-спеціальної  

та вогневої підготовки 

 

Викладач  Одеський  національний університет  ім. 

Мечникова – свідоцтво  про  підвищення  

кваліфікації - № 12 СПВ 054641 від  2015 р. 

Сертифікат  про  успішне завершення  

курсу: 

“Курс   тактичного  навчання  тренерів  

патрульної   служби” 

Національна  академія внутрішніх  справ  

України 

12-29 травня  2015 року. 

11.  Заєць Олександр 

Михайлович 

криміналістики, 

судової медицини та 

Завідувач 

криміналістики, 

Кандидат юридичних наук,  12.00.07 - 

адміністративне право та адміністративний 

ІІПООНУ ім. Мечникова за фахом 

«Психологія і педагогіка вищої школи» 



психіатрії судової медицини та 

психіатрії 

процес; фінансове право; інфор маційне право, 

доцент, присвоєно за кафедрою державно-

правових дисциплін, 

тема дисертації: « Правові та організаційні засади 

запобігання кримінальним правопорушенням у 

сфері страхування». 

01.11. 2016- 30.11.2016 р. Сертифікат № 

12СПВ 134989, 

Управління захисту економіки в Одеській 

області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України 25.04.2016 р. 

12.  Ісмайлов Карен 

Юрійович 

Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Завідувач кафедри Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01 

за темою: «Акти судової влади в системі джерел 

права України». 

 

Одеська державна академія технічного 

регулювання та якості на кафедрі 

«Загально-технічної та фундаментальної 

підготовки» (20.06.2016-25.07.2016). 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№274 від 03.06.2017 року на кафедрі 

інформаційних технологій Херсонського 

національного технічного університету 

Тренінги під патронатом UNODC та 

OSCE:-  «Кримінальний аналіз відмивання 

коштів, отриманих злочинним шляхом та 

корупційні зв’язки» (07-18.12.2015); 

- «I2 Analyst’s Notebook Version8» (16-

20.05.2016); 

- «Корпоративні інструменти та фінансові 

продукти» (23-24.05.2016); 

- «Руйнування фінансових потоків» (25-

26.05.2016); 

- «Оперативний аналіз» (14-18.11.2016); 

- «Стратегічний аналіз» (21-25.11.2016); 

- «I2 iBase8» (05-09-12.2016). 

4.Онлайн-курси PROMETHEUS: 

- «Основи інформаційної безпеки»; 

- «Інформаційні війни»; 

- «Інтернет-медіа»; 

- «Комунікаційні інструменти для 



побудови репутації»; 

- «Боротьба з корупцією»; 

- «Аналіз даних та статистичне виведення». 

 

13.  

Кісель Віктор 

Йосипович 

Цивільно-правових 

дисциплін 

Доцент Кандидат юридичних наук, 12.00.03- цивільне 

право, цивільний процес, сімейне право, 

міжнародне приватне право, тема дисертації:  

«Військові частини як суб'єкти цивільного права» 

доцент, присвоєно за кафедрою цивільно-

правових дисциплін. 

Одеський національний університет ім. 

Мечникова – свідоцтво про підвищення 

кваліфікації - № 12 СПК 839799 

від 30 червня 2013 р. 

14.   Ковальова Олена 

Володимирівна 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Завідувач кафедри  Кандидат юридичних наук, 12.00.07– 

адміністративне право і процес, фінансове право, 

інформаційне право, 

тема дисертації:  

" Діяльність служби дільничних інспекторів міліції 

щодо попередження насильства в сім’ї" 

Свідоцтва про підвищення кваліфікації  

1) № 12СПВ 134994,  виданий ОНУ ім. І.І. 

Мечникова, 30.11.2016 р. «Педагогіка 

вищої школи» 

 

2) №12СПК 804382, видане Державним 

інститутом сімейної та молодіжної 

політики Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України, 6-30 вересня 

2011 року за темою «Гендерна 

чутливість. Гендерна обізнаність. 

Протидія насильству в сім’ї». 

Сертифікати 

1. Вступ до Американської правової 

системи (сертифікат участі) серпень 2006 р. 

Chicago-Kent College of law Illinois Institute of 

technology 

2. Тренер з питань запобігання 

насильству в сім’ї (сертифікат тренера) 

грудень 2009 р. – травень 2010 р. Програма 

рівних можливостей та прав жінок в Україні 

ПРООН у співпраці з Міністерством у 

справах сім’ї, молоді та спорту України 

3. Тренер з посилення 



спроможностей адвокатів та 

правозахисників щодо реалізації в Україні 

положень Європейської конвенції з прав 

людини та Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) (сертифікат тренера) жовтень 

2013 р. – лютий 2014 р. Рада Європи 

4.Європейські антидискримінаційні 

стандарти (сертифікат другого рівня про 

допуск до організації та/або проведення 

заходів підвищення кваліфікації адвокатів) 

2014 р.  Експертна рада з питань акредитації 

та сертифікації при Національній асоціації 

адвокатів України. 

5. Тренер з питань опитування дітей, що 

стали жертвами або свідками насильства, а 

також вчинили насильство (сертифікат 

тренера) липень 2014 р. – вересень 2014 р.

 Рада Європи. 

6. Тренер з питань соціальної профілактики 

торгівлі людьми (сертифікат тренера, тренер 

Національної тренерської мережі ГО «Ла 

Страда-Україна») 3-5 лютого 2015 р. ГО «Ла 

Страда-Україна». 

7. Тренер з міжвідомчої взаємодії з протидії 

насильству щодо жінок (сертифікат тренера)

 2-6 червня 2015 р. Українська фундація 

громадського здоров’я. 

8. Розслідування злочинів, пов’язаних із 

насильством у сім’ї та злочинів проти 

статевої свободи і недоторканості 

(сертифікат участі) 26-30 жовтня 2015 

р. Міжнародна правоохоронна академія м. 

Будапешт, Угорщина. 



9. Підвищення ефективності реагування 

поліції на гендерне насильство (сертифікат 

тренера) 1-2 грудня 2016 р. Організація з 

безпеки та співробітництва в Європі та 

Бюро з демократичних інститутів і прав 

людини. 

10. Тренінговий табір для фахівців освітньої 

та соціальної сфери (сертифікат участі) 18-22 

липня 2016 Експериментальний творчий 

центр м. Черкаси. 

11. Протидія торгівлі людьми (сертифікат 

участі) 15 – 26 березня 2017 р. Програма 

обміну «OPEN WORLD» за підтримки 

Держдепартаменту США. 

12. Підвищення ефективності реагування 

поліції на випадки сексуального та гендерно-

обумовленого насильства а також протидія 

їх вчиненню (сертифікат участі) 4-5 квітня 

2017 р. ОSCE та EUAM Ukraine. 

13. Ґендерно зумовлене насильство, торгівля 

людьми та порушення прав дитини: 

актуальні напрями профілактичної роботи в 

навчальних закладах інтернатного типу 

(сертифікат тренера) 19-20 квітня 2017 р. 

ГО «Ла Страда-Україна» у співпраці з 

Міністерством освіти і науки України 

15.  Корнієнко 

Максим 

Вікторович 

Адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної безпеки 

 

Професор кафедри Кандидат юридичних наук, 21.07.04-оперативно-

розшукова діяльність, 

тема дисертації: «Організаційно-тактичні основи 

застосування службово-розшукових собак: 

оперативно-розшуковий аспект (за матеріалами 

МВС України)», 2009 рік. 

Диплом кандидата наук ДК054146. 

Свідоцтво  про успішне завершення 

короткострокового підвищення 

кваліфікації «Психологія та педагогіка 

вищої школи» (72 години). Одеський 

національний університет імені І.І. 

Мечникова, ІІПО ОМУ імені Мечникова 

(Одеса) 



Вчене звання доцента присвоєно по  кафедрі 

Адміністративної діяльності ОВС та економічної 

безпеки у 2015 році, атестат доцента 12ДЦ № 

044283 

28.01.2014-28.02.2014 р.; 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 

СПВ 031738 

Сертифікат про підвищення кваліфікації у 

щколі педагогічної майстерності «АКМЕ» 

Одеському державному університеті 

внутрішніх справ (у період з 28.11.2013-

26.11.2015 р.); 

Сертифікат про проходження 

Міжнародного тренінгу для державних 

службовців «Боротьба з хабарництвом – це 

наш обов’язок!» 

25 листопада 2015 року.; 

Програма з обміну досвідом роботи 

поліцейських(CEPOL) 

(Естонія, Таллін) 

04-09 вересня 2016 року.; 

Сертифікат про проходження програми 

«Тренінг ОБСЕ/БДІПЛ для тренерів із 

підвищення ефективності реагування 

поліції на гендерне насильство» 

(Організація з безпеки та співробітництва в 

Європі) 

1-2 грудня 2016 року.; 

Свідотство  про успішне завершення 

короткострокового підвищення 

кваліфікації ДЗ№ 33695210/000 – 410-16 

«Боротьба з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванням тероризму та 

фінансуванням розповсюдження зброї 

массового знищення»» (72 години). 

Державний навчальний заклад 



післядипломної освіти «Навчально-

методичний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації спеціалістів з 

питань фінансового моніторингу в сфері 

боротьби з легалізацією доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванню тероризму» (Київ) 

06.06.2016-13.06.2016 р.; 

Сертифікат про проходження програми 

«Оперативний аналіз» (Організація з 

безпеки та співробітництва в Європі) 

14-18 листопада 2016 року.; 

Свідоцтво про успішне завершення 

довгострокового підвищення кваліфікації 

«Методика та методологія викладання 

економіко-правових дисциплін у вищій 

школі» (270 години). Одеський 

національний університет імені І.І. 

Мечникова, ІІПО ОМУ імені Мечникова 

(Одеса) 

20.03.2017-21.05.2017 р.; 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 12 

СС 007816. 

16.  Косаревська Ольга 

Віталіївна 

Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Доцент кафедри Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія та 

методика професійної освіти;  з теми 

«Формування професійної правової свідомості 

курсантів на початковому етапі навчання у вищих 

навчальних закладах МВС України». 

Одеська державна академія технічного 

регулювання та якості на кафедрі 

«Загально-технічної та фундаментальної 

підготовки» з 20.06.2016- 25.07.2016 

17.  Крижановська 

Олена 

Володимирівна 

 

Адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної безпеки 

 

Викладач кафедри  Свідоцтво № 715 від 30.11.2015р.,  школа 

педагогічної майстерності «Акме» 

«Педагогічна майстерність», 

Одеський університет внутрішніх справ  

28.11.2013 - 28.11.2015р.р. 



Свідоцтво  про підвищення кваліфікації 

№ 12 СПВ 031736 

«Психологія та педагогіка вищої школи» 

Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова, 

ІІПО ОМУ імені Мечникова (Одеса) 

27.01.2014 - 28.02.2014 р. 

Сертифікат  про міжнародне науково-

педагогічне стажування  на тему: 

«Юридична освіта в сучасному університеті 

: проектний підхід до організації роботи 

згідно з положеннями Європейських 

кваліфікаційних рамок  (досвід Університету 

Данубіус)» 

за фахом «Юридичні науки», 

22 - 24 березня 2017 року 

(м. Сладковічево, Словацька Республіка) 

18.  Кубаєнко Андрій 

Володимирович 

 

Адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної безпеки 

 

Доцент кафедри Кандидат юридичних наук, 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове права; 

інформаційне право, тема дисертації: 

«Адміністративно-правове регулювання 

забезпечення прав та свобод громадян у діяльності 

правоохоронних органів України: порівняльний 

аспект», 2011 рік. 

Диплом кандидата наук 

ДК 006308 

Свідоцтво № 4/14 від 01.12.2014р., 

школа педагогічної майстерності «Акме»  

«Педагогічна майстерність», Одеський 

університет внутрішніх справ 

27.11.2012-20.11.2014р. 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

за напрямками: 

«Особистісно центрований підхід в 

організаційному менеджменті та освіті», 

«Освіта і соціальна відповідальність або 

соціально відповідальна освіта», «Основи 

роботи и з групою : людина та її проблеми», 

«Фасилітативні техніки у роботі викладача з 

групою: як бути лідером у взаємодії», 

«Коучинг у роботі викладача: техніки, 

можливості, перспективи», - 



22-24 листопада 2012 року 

VII  Міжнародна науково-практична 

конференція «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору» 

Свідоцтво  про підвищення кваліфікації 

№ 12 СПВ 031739 

«Психологія та педагогіка вищої школи» (72 

години). Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, ІІПО ОМУ 

імені Мечникова (Одеса) 

27.01.2014-28.02.2014 р. 

Сертифікат  про міжнародне науково-

педагогічне стажування  на тему: 

«Юридична освіта в сучасному університеті 

: проектний підхід до організації роботи 

згідно з положеннями Європейських 

кваліфікаційних рамок  (досвід Університету 

Данубіус)» за фахом «Юридичні науки», 22-

24 березня 2017 року 

(м. Сладковічево, Словацька Республіка) 

Сертифікат  UB №  052-17 

VARNA FREE UNIVERSITY 

«CHERNORIZETS HRABAR» (VARNA,  

BULGARIA) 

Development of  Jurisprudence: Problems and 

Prospects, 

10-17  April 2017 

19.  Кузнєцов Олег         

Ілліч 

Тактико-спеціальної  

та вогневої підготовки 

 

Викладач  Сертифікат  про  успішне  завершення    

курсу  “Курс  тактичного  навчання  тренерів  

патрульної   служби” 

Національна   академія внутрішніх  справ   

України 12-29  травня  2015 р. 



20.  Кузнєцов 

Станіслав 

Олександрович 

Спеціальної фізичної 

підготовки 

 

Викладач Майстер спорту України з боротьби дзюдо, 

майстер спорту України  міжнародного класу з 

універсального бою 

Херсонський державний університет 

кафедра олімпійського та професійного 

спорту 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

№107/59 

10 червня - 10 грудня 2016 року 

Наказ від 10.06.2016 № 238-А 

21.  Любчик Віктор 

Борисович 

Оперативно-

розшукової діяльності 

 

професор Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність, 

доцент 2015р., присвоєно за кафедрою 

оперативно-розшукової діяльності тема дисертації: 

« Організація і тактика запобігання та розкриття 

корисливо-насильницьких злочинів у курортній 

місцевості (за матеріалами підрозділів карного 

розшуку)». 

Свідоцтво 12 СПК 054650, Одеський 

національний університет імені 

І.І. Мечникова, 

«Психологія та педагогіка вищої школи», 

2015 рік. 

22.  Мирза Світлана 

Степанівна 

Цивільно-правових 

дисциплін 

 

Доцент Кандидат юридичних наук, 12.00.03- цивільне 

право, цивільний процес, сімейне право, 

міжнародне приватне право,  тема дисертації: 

«Договір про надання послуг з управління 

багатоквартирним будинкам» доцент, присвоєно 

за кафедрою теорії та історії держави і права. 

Одеський національний університет ім. 

Мечникова – свідоцтво про підвищення 

кваліфікації - № 12 СПВ 031744 

від 28 лютого 2014 р. 

 

23.  Мукоіда Руслан 

Вікторович 

Адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної безпеки 

 

Доцент кафедри Кандидат юридичних наук, 21.07.04 - оперативно-

розшукова діяльність, 

тема дисертації: «Організаційно-правові засади 

протидії злочинам, пов’язаним з терористичною 

діяльністю», 2009 рік. 

Диплом кандидата наук ДК №050201 

Вчене звання доцента присвоєно по  кафедрі 

Оперативно-розшукової діяльності у 2014 році, 

атестат доцента 12ДЦ № 038446 

Свідоцтво про успішне завершення 

короткострокового підвищення 

кваліфікації «Психологія та педагогіка 

вищої школи» (72 години). Одеський 

національний університет імені 

І.І. Мечникова, 18.03.2013-19.04.2013 р.; 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 

СПК 839753 

Сертифікат міжнародного тренінгу для 

державних службовців «Боротьба з 

хабарництвом – це наш обов’язок» 25 



листопада 2015 року, м. Одеса. 

Сертифікат міжнародного науково-

практичного семінару ОБСЕ та 

Держфінмоніторінгу «Співпраця у сфері 

фінансового моніторингу та 

антикорупційної діяльності: міжнародні та 

національні аспекти» 

1-2 червня 2016 м. Одеса. 

Свідоцтво про успішне завершення 

довгострокового підвищення кваліфікації 

«Методика та методологія викладання 

економіко-правових дисциплін у вищій 

школі» (270 години). Одеський 

національний університет імені І.І. 

Мечникова, 20.03.2017-21.05.2017 р.; 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 

СС/007819 

24.  Ноздрін Дмитро 

Олександрович 

Оперативно-

розшукової діяльності 

 

Доцент Кандидат юридичних наук 2014 р., 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність, 

тема дисертації: «  Організація і тактика протидії 

органів внутрішніх справ злочинам у сфері 

незаконного обігу синтетичних наркотичних 

засобів». 

Школа педагогічної майстерності Реєстр. 

№ 9/14 від 01.12.2014 

 

Свідоцтво 12СПВ 135056 від 20.11. 2016 р, 

Одеський національний університет імені 

І.І. Мечникова, «Психологія та педагогіка 

вищої школи», 2016 р. 

25.  Плужнік Олена 

Іванівна 

 

Кримінального права 

та кримінології 

 

Професор Кандидат юридичних наук, 12.00.08 - кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче 

право, доцент, присвоєно за кафедрою 

кримінального права та кримінології, 

тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за 

порушення режиму відбування покарання у 

виправних установах та тримання під вартою ». 

Сертифікат про успішне завершення 

тренінгу ОБСЄ/БДІПЛ із протидії злочинам 

на ґрунті ненависті для співробітників 

правоохоронних органів 19-21 січня 2016 

року. 

Одеський національний університет ім. 

І.І.. Мечникова – свідоцтво про підвищення 

кваліфікації - № 12СПК 874634від  2013 р. 

 



26.  Пядишев 

Володимир 

Георгієвич 

Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Доцент кафедри Кандидат технічних наук., 05.11.16 — 

інформаційно-вимірювальні системи (в галузі 

космічних досліджень) за темою: «Підвищення 

якісних показників вимірювачів температури 

електронів іоносферної плазми». 

 Одеська державна академія технічного 

регулювання та якості на кафедрі 

«Загально-технічної та фундаментальної 

підготовки» з 20.06.2016- 25.07.2016 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№276 від 03.06.2017 року на кафедрі 

інформаційних технологій Херсонського 

національного технічного університету 

27.  Рудой  

Катерина 

Миколаївна 

Кафедра 

адміністративного 

права та 

адміністративного 

процесу 

Професор кафедри  Кандидат юридичних наук спеціальність, 12.00.07 

– теорія управління, адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право 

«Адаптація адміністративного законодавства 

України у сфері охорони особистих прав громадян 

до норм Європейського Союзу »  доцент, 

присвоєно за кафедрою кримінального та 

адміністративного права 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

“Психологія та педагогіка вищої освіти” 

02.03.15 28.03.15 

ІІПО ОНУ ім. І.І. Мечникова – свідоцтво про 

підвищення кваліфікації - № 12 СПВ 

054655 від  2015 р. 

“Курс  тактичного  навчання  тренерів 

патрульної  служби” 

Національна  академія  внутрішніх  справ  

України 

12-29 травня  2015 р. 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

«EU Law: Current Situation Problems and 

Perspectives» 21.03.16 - 31.03.16 

м. Варшава, Польща - свідоцтво про 

підвищення кваліфікації - JS 16034  

 

28.  Савченко 

Віктор 

Анатолійович 

Українознавства Професор Кандидат історичних наук, 07.00.02 – історія 

СРСР, доцент, присвоєно за кафедрою  

філософіїта соціальних дисциплин, 

тема дисертації «Политика Советского 

государства по отношению к анархистскому 

движению на Украине 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

“Психологія та педагогіка вищої освіти” 

02.03.15 - 28.03.15 

ІІПО ОНУ ім.І.І.Мечникова – свідоцтво про 

підвищення кваліфікації - № 12 СПВ 

054656 від  2015 р. 



в 1917-1921 гг.» 

29.  Ситько 

Олена 

Миколаївна 

Українознавства Доцент Кандидат філологічних наук, 10.01.01. – українська 

література, доцент, присвоєно за кафедрою 

іноземних мов, 

тема дисертації «Поетика української світської 

новолатинської літератури доби Пізнього 

Середньовіччя та Бароко» 

 

30.  Тарасенко Лідія 

Борисівна 

теорії та історії 

держави і права 

Професор кафедри 

теорії та історії 

держави і права 

Кандидат юридичних наук,  07.00.01-  історія 

України, доцент присвоєно за кафедрою 

українознавства, 

тема дисертації: «Вплив підприємницької 

діяльності на соціальне розшарування селянства 

Донбасу в 20-ті роки  ХХ століття». 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

“Психологія та педагогіка вищої освіти” 

02.03.15 28.03.15 

ІІПО ОНУ ім. І.І.Мечникова – свідоцтво 

про підвищення кваліфікації - №12 СПВ 

054657 від 2015 р. 

31.  Тягни рядно 

Євгенія 

Василівна 

Українознавства Професор Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти,  доцент, присвоєно 

за кафедрою українознавства, 

тема дисертації «Формування риторичних умінь у 

майбутніх працівників у процесі професійної 

підготовки» 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

“Психологія та педагогіка вищої освіти” 

27.01.14-28.02.14. 

ІІПО ОНУ ім. І.І.Мечникова – свідоцтво 

про підвищення кваліфікації - № 12 СПВ 

054739 від  2014 р. 

32.  Удренас Галина 

Іванівна 

 

Тактико-спеціальної 

та вогневої підготовки 

 

Доцент Кандидат  юридичних  наук, 

ДК № 064838 12.00.09. 

Тема дисертації: 

Тактико-психологічні  засади  взаємодії слідчого  і  

працівника  оперативного підрозділу  ОВС  з  

особами,  які беруть участь  у  розкритті  та  

розслідуванні злочинів. 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

“Психологія та педагогіка вищої освіти” 

27.01.14-28.02.14. 

ІІПО ОНУ ім. І.І.Мечникова – свідоцтво про 

підвищення кваліфікації -  № 12 СПВ 

054740  від  2014 р.; 

Сертифікат  про  успішне  завершення  

курсу: 

“Курс  тактичного  навчання  тренерів 

патрульної  служби” 

Національна  академія  внутрішніх  справ  

України 

12-29 травня  2015 р. 

 



Консультативно-навчальний центр 

охорони праці  21.12.2016  Посвідчення № 

1930.16 Пройшла навчання з питань: 

Законодавство України з питань охорони 

праці, «Типове положення про порядок 

проведення навчання…», «Порядок 

розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків…». 

33.  Форос Ганна 

Володимирівна 

Кібербезпеки та 

інформаційного 

забезпечення 

Професор кафедри Кандидат юридичних наук. В 2003 році захистила 

кандидатську дисертацію 12.00.07 – теорія 

управління; адміністративне право та процес; 

фінансове право; інформаційне правоза темою 

«Організаційно-правові засади діяльності органів 

внутрішніх справ по боротьбі з комп’ютерною 

злочинністю». 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

“Психологія та педагогіка вищої освіти” 

01.11.16-30.11.16. 

ІІПО ОНУ ім.І.І.Мечникова – свідоцтво 

про підвищення кваліфікації - № 12 СПВ 

135060 

Сетрифікат онлайн-курсів PROMETHEUS 

виданий 20.12.2016 який засвідчує що 

Форос Г.В. успішно закінчила курс 

«Основи інформаційної безпеки». 

34.  Шаповаленко 

Надія 

Миколаївна 

Українознавства Доцент Кандидат філологічних наук, 10.01.08 – 

журналістика, доцент, присвоєно за кафедрою 

українознавства, 

тема дисертації «Форми синтезу ідейно-

публіцистичного та образно-художнього начал у 

творах Івана Багряного» 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

“Психологія та педагогіка вищої освіти” 

02.03.15 28.03.15 

ІІПО ОНУ ім.І.І.Мечникова – свідоцтво про 

підвищення кваліфікації - № 12 СПВ 

054661 від  2015 р. 

35.  Шелехов Артем 

Олексійович 

Адміністративної 

діяльності ОВС та 

економічної безпеки 

 

Завідувач кафедри Кандидат юридичних наук, 21.07.04-оперативно-

розшукова діяльність, тема дисертації 

«Організаційно–тактичні основи виявлення та 

розкриття злочинів, вичинених в соціально–

бюджетній сфері», 2007 р. Диплом кандидата наук 

ДК 040388.  Вчене звання доцента присвоєно по  

кафедрі економічної безпеки у 2011 році, атестат 

Свідоцтво  про успішне завершення 

короткострокового підвищення 

кваліфікації «Психологія та педагогіка 

вищої школи» (72 години). Одеський 

національний університет імені І.І. 

Мечникова, ІІПО ОМУ 18.03.2013-

19.04.2013 р.; 



доцента 12 ДЦ № 025128 

 

 

 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 

СПК 839752; 

Тренінг із надання екстреної допомоги на 

полі бою (інструктори США) 

10-12 вересня 2014 

Сертифікат про проходження програми 

«Тренінг для тренерів їз протидії 

кіберзлочинам» Національна академія 

внутрішніх справ (м. Київ під егідою ОБСЄ 

17-21 листопада 2014 року. 

Програма Департаменту юстиції США 

(ICITAP) 

з одержання знань та практичного досвіду з 

розслідувань кіберзлочинів та процесу 

розробки і викладання фахових дисциплін 

у відомчих навчальних закладах МВС 

України 

(США, Індіанаполіс) 

12-21 грудня 2014 року 

Сертифікат очікується 

Сертифікат про проходження програми 

«Тренінг з питань опитування дітей, які 

стали жертвами або свідками насильства а 

також вчинили насильство» (м. Одеса, під 

егідою Ради Європи) 

13 травня 2015 року. 

Сертифікат міжнародного науково-

практичного семінару ОБСЕ та 

Держфінмоніторінгу «Співпраця у сфері 

фінансового моніторингу та 

антикорупційної діяльності: міжнародні та 

національні аспекти» 

1-2 червня 2016 м. Одеса. 



Свідотство  про успішне завершення 

короткострокового підвищення 

кваліфікації «Боротьба з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванням 

тероризму та фінансуванням 

розповсюдження зброї массового 

знищення»» (72 години). 

Державний навчальний заклад 

післядипломної освіти «Навчально-

методичний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації спеціалістів з 

питань фінансового моніторингу в сфері 

боротьби з легалізацією доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванню тероризму» (Київ) 

06.06.2016-13.06.2016 р 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ДЗ 

№33695210/000424-16. 

Програма з обміну досвідом роботи 

поліцейських(CEPOL) 

(Естонія, Таллін) 

04-09 вересня 2016 року 

Сертифікати про успішне завершення 

курсів та складання тестування з 

англійської мови 

Баварський дім Одеса 

15.02.2016-15.05.2016 (А1 – 140 год.) 

06.06.2016-05.09.2016 (А2 – 140 год.) 

19.09.2016-18.12.2016 (В1 – 140 год.) 

16.01.2017-15.04.2017 (В1+ – 140 год.) 

15.05.2017-24.08.2017 (В2 – 140 год.) 

Свідоцтво про успішне завершення 



 

довгострокового підвищення кваліфікації 

«Методика та методологія викладання 

економіко-правових дисциплін у вищій 

школі» (270 години). Одеський 

національний університет імені І.І. 

Мечникова, ІІПО ОМУ 20.03.2017-

21.05.2017 р.; 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 

12 СС 007834; 

36.  Шмаленко 

Юлія 

Іванівна 

Українознавства 

 

Доцент Кандидат  політичних наук, 23.00.04 – політичні 

проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку, доцент, присвоєно за кафедрою історії 

державності України та культурології, 

тема дисертації: «Геополітичні пріоритети України 

в сучасному світі» 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

“Психологія та педагогіка вищої освіти” 

27.01.14-28.02.14. 

ІІПО ОНУ ім.І.І. Мечникова – свідоцтво 

про підвищення кваліфікації - № 12 СПВ 

054745 від  2014 р. 

Сертифікат про успішне завершення курсу 

«Сучасний університет – проектний підхід 

до організаційної роботи відповідно до 

положень європейських кваліфікацій» 

09.11.14 - 15.11.14 

м. Лодзь, Польща - свідоцтво про 

підвищення кваліфікації - Nr 111416 від 

2014 р. 


