
Залучення аспірантів та ад’юнктів до участі у міженародних заходах, 

організованих ОДУВС та іноземними партнерами 

2020 рік 
 

№ 

п/п

/ 

Дата Назва заходу Організатор 

заходу 

1 27 

березня  

Круглий стіл «Поліція в умовах пандемії: 

європейський досвід. Першочергові дії 

поліції в умовах надзвичайного стану» 

http://oduvs.edu.ua/news/mizhnarodna-

naukovo-praktichna-videokonferentsiya-

vebinar-politsiya-v-umovah-pandemiyi-

yevropejskij-dosvid-pershochergovi-diyi-v-

umovah-nadzvichajnogo-stanu/ 

 

Консультативн

а місія 

Європейського 

Союзу 

2 10 червня Круглий стіл «Досвід Європейських країн у 

протидії злочинній діяльності, пов’язана із 

COVID-19» 

Консультативн

а місія 

Європейського 

Союзу 

3 18 червня ІV круглий стіл з питань ювенальної 

злочинності 

http://oduvs.edu.ua/news/uchast-predstavnitsi-

oduvs-u-iv-kruglomu-stoli-z-pitan-

yuvenalnoyi-zlochinnosti/ 

Консультативн

а місія 

Європейського 

Союзу 

4 25 червня Круглий стіл «Злочини на ґрунті ненависті 

– досвід ЄС та оцінка ситуації в Одесі та 

Одеській області»  

http://oduvs.edu.ua/news/uchast-predstavnitsi-

oduvs-u-kruglomu-stoli-2/ 

 

Консультативн

а місія 

Європейського 

Союзу 

5 8 жовтня Круглий стіл «Опитування дітей, які 

постраждали від насильства: міжнародні 

стандарти та реалії м.Одеси» 

http://oduvs.edu.ua/news/zasidannya-

kruglogo-stolu-v-odeskomu-derzhavnomu-

universiteti-vnutrishnih-sprav/ 

Відділ 

міжнародного 

співробітництв

а ОДУВС 

6 23 

жовтня 

Онлайн лекція  «Європейський досвід 

підготовки правоохоронців. Нідерланди» за 

участю тренера/радника з питань взаємодії 

поліції з громадою, представника 

Консультативної місії Європейського 

Союзу Луція Маерман-Нолте (Нідерланди) 

http://oduvs.edu.ua/news/onlajn-lektsiya-za-

Відділ 

міжнародного 

співробітництв

а ОДУВС 



temoyu-yevropejskij-dosvid-pidgotovki-

pravoohorontsiv-niderlandi/ 

7 29 

жовтня  

Онлайн лекція «Ключові цінності офіцера 

поліції Європейського Союзу» за участю 

тренера/радника з питань взаємодії поліції з 

громадою, представника Консультативної 

місії Європейського Союзу Луція Маерман-

Нолте (Нідерланди) 

http://oduvs.edu.ua/news/onlajn-lektsiya-

klyuchovi-tsinnosti-ofitsera-politsiyi-

yevropejskogo-soyuzu-dlya-kursantiv-

pershokursnikiv-vishu/ 

Відділ 

міжнародного 

співробітництв

а ОДУВС 

8 6 

листопад

а 

Круглий стіл з допиту дітей-свідків та 

потерпілих 

http://oduvs.edu.ua/news/mizhnarodnij-kruglij-

stil-v-odeskomu-derzhavnomu-universiteti-

vnutrishnih-sprav/ 

Консультативн

а місія 

Європейського 

Союзу 

9 17 

листопад

а 

Онлайн-лекція «Верховенство права в 

діяльності слідчого: прагнення до 

європейських стандартів» за участю 

радника/тренера з питань верховенства 

права КМЄС Вілле Лагті (Фінляндія) 

http://oduvs.edu.ua/news/onlajn-lektsiya-dlya-

zdobuvachiv-magistraturi-pershogo-kursu-za-

uchasti-ofitsera-politsiyi-radnika-trenera-z-

pitan-verhovenstva-prava-predstavnika-

konsultativnoyi-misiyi-yevropejskogo-soyuzu/ 

Завідувач 

кафедри теорії 

та філософії 

права Лілія 

Матвєєва 

10 18 

листопад

а 

Онлайн лекція «Роль слідчого в системі 

правоохоронних органів Польщі» за участю 

тренера/радника з питань взаємодії поліції з 

громадою Павел Майхер (Польща) 

http://oduvs.edu.ua/news/onlajn-lektsiya-rol-

slidchogo-v-sistemi-pravoohoronnih-organiv-

polshhi/ 

Відділ 

міжнародного 

співробітництв

а ОДУВС 

11 18 

листопад

а 

Міжнародний вебінар «Перевірка 

доброчесності—ефективний інструмент 

попередження корупції» 

http://oduvs.edu.ua/news/pratsivniki-vishu-

prijnyali-uchast-u-mizhnarodnomu-vebinari-

perevirka-dobrochesnosti-efektivnij-

instrument-poperedzhennya-koruptsiyi/ 

Консультативн

а місія 

Європейського 

Союзу 

12 19 

листопад

а 

Онлайн лекція «Ментальна стійкість та 

стрес-менеджмент» за участю 

тренера/радника з питань взаємодії поліції з 

громадою, представника Консультативної 

Відділ 

міжнародного 

співробітництв

а ОДУВС 



місії Європейського Союзу Луція Маерман-

Нолте (Нідерланди) 

http://oduvs.edu.ua/news/trivye-seriya-onlajn-

lektsij-vid-ofitseriv-politsiyi-krayin-

yevropejskogo-soyuzu/ 

13 27 

листопад

а 

Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Кримінально-

правові та кримінологічні аспекти 

протидії злочинності» 

http://oduvs.edu.ua/actions/vseukrayinsk

a-naukovo-praktichna-internet-

konferentsiya-kriminalno-pravovi-ta-

kriminologichni-aspekti-protidiyi-

zlochinnosti/ 

ОДУВС 

14 09-10 

грудня 

V Міжнародна науково-практична 

конференція «Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному 

вимірі» 

http://oduvs.edu.ua/news/predstavniki-

universitetu-doluchilisya-do-obgovorennya-

realizatsiyi-derzhavnoyi-antikoruptsijnoyi-

politiki-v-mizhnarodnomu-vimiri/ 

Національна 

академія 

внутрішніх 

справ 

15 10 грудня Онлайн лекція «Організація діяльності 

польської поліції у профілактиці та 

боротьбі з інфекційними захворюваннями 

на прикладі COVID-19» за участю 

професора Академії WSB (Польща) Роберта 

Соха 

http://oduvs.edu.ua/news/onlajn-lektsiya-z-

profesorom-natsionalnij-akademiyi-oboroni-u-

varshavi-robertom-soha/ 

ОДУВС 

16 10 грудня Онлайн лекція «Психологічна підтримка в 

професійній діяльності поліцейського» за 

участю тренера/радника з питань взаємодії 

поліції з громадою, представника 

Консультативної місії Європейського 

Союзу Луція Маерман-Нолте (Нідерланди) 

http://oduvs.edu.ua/news/onlajn-lektsiya-vid-

ofitsera-politsiyi-korolivstva-niderlandiv-

psihologichna-pidtrimka-v-profesijnij-

diyalnosti-politsejskogo/ 

Відділ 

міжнародного 

співробітництв

а ОДУВС 

17 23 грудня Онлайн-лекція на тему: «Специфіка 

діяльності Спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ на Сході України та підтримка 

Резолюції 1325 Ради Безпеки ООН» за 

Відділ 

міжнародного 

співробітництв

а ОДУВС 



участю представника ОБСЄ, доктора права 

Корнеліуса Нолена (США) 

http://oduvs.edu.ua/news/onlajn-lektsiya-na-

temu-spetsifika-diyalnosti-spetsialnoyi-

monitoringovoyi-misiyi-obsye-na-shodi-

ukrayini-ta-pidtrimka-rezolyutsiyi-1325-radi-

bezpeki-oon/ 

 

 

2021 рік 

№ 

п/п/ 

Дата Назва заходу Організатор 

заходу 

1 29 січня  Веб-зустріч в рамках ініціативи 

стратегії безпечної громади зв 

співпраці між урядовими, 

правоохоронними органами та 

представниками громадянського 

суспільства щодо запобігання 

злочинам проти власності  

 

Консультативна 

місія 

Європейського 

Союзу 

2 01 лютого Вебінар «Міжнародне гуманітарне 

право та міжнародні правила і 

стандарти правоохоронної 

діяльності» 

http://oduvs.edu.ua/news/rozpochato-

seriyu-vebinariv-na-temu-

mizhnarodne-gumanitarne-pravo-ta-

mizhnarodni-pravila-i-standarti-

pravoohoronnoyi-diyalnosti/ 

Міжнародний 

комітет Червоного 

Хреста 

3 03 лютого  Вебінар «Міжнародна співпраця у 

боротьбі з корупцією» 

http://oduvs.edu.ua/news/mizhnarodna-

spivpratsya-u-borotbi-z-koruptsiyeyu/ 

Консультативна 

місія 

Європейського 

Союзу 

4 11, 12, 17 

лютого 

Серія вебінарів «Міжнародне 

гуманітарне право та міжнародні 

правила і стандарти правоохоронної 

діяльності» за участю делегата із 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 



взаємодії з правоохоронними 

органами Клаудією Лупеа 

http://oduvs.edu.ua/news/rozpochato-

seriyu-vebinariv-na-temu-

mizhnarodne-gumanitarne-pravo-ta-

mizhnarodni-pravila-i-standarti-

pravoohoronnoyi-diyalnosti/ 

 

http://oduvs.edu.ua/news/trivaye-

seriya-vebinariv-vid-predstavnikiv-

mizhnarodnogo-komitetu-chervonogo-

hresta/ 

 

http://oduvs.edu.ua/news/zaklyuchnij-

vebinar-vid-predstavnikiv-

mizhnarodnogo-komitetu-chervonogo-

hresta/ 

5 16 лютого Міжнародний круглий стіл за 

участю професорсько-викладацького 

складу Академії «Штефан чел Маре» 

МВС Республіки Молдова на тему 

«Організація діяльності поліції 

Республіки Молдова у профілактиці 

і боротьбі з інфекційними 

захворюваннями на прикладі 

COVID-19» 

http://oduvs.edu.ua/news/mizhnarodnij-

kruglij-stil-na-temu-organizatsiya-

diyalnosti-politsiyi-v-profilaktitsi-i-

borotbi-z-infektsijnimi-

zahvoryuvannyami-na-prikladi-covid-

19-ukrayina-moldova/ 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 

6 25 лютого Вебінар «Права людини та дії 

поліції. Застосування сили. Ст.3 

Європейської конвенції з прав 

людини». 

Консультативна 

місія 

Європейського 

Союзу 

http://oduvs.edu.ua/news/rozpochato-seriyu-vebinariv-na-temu-mizhnarodne-gumanitarne-pravo-ta-mizhnarodni-pravila-i-standarti-pravoohoronnoyi-diyalnosti/
http://oduvs.edu.ua/news/rozpochato-seriyu-vebinariv-na-temu-mizhnarodne-gumanitarne-pravo-ta-mizhnarodni-pravila-i-standarti-pravoohoronnoyi-diyalnosti/
http://oduvs.edu.ua/news/rozpochato-seriyu-vebinariv-na-temu-mizhnarodne-gumanitarne-pravo-ta-mizhnarodni-pravila-i-standarti-pravoohoronnoyi-diyalnosti/
http://oduvs.edu.ua/news/rozpochato-seriyu-vebinariv-na-temu-mizhnarodne-gumanitarne-pravo-ta-mizhnarodni-pravila-i-standarti-pravoohoronnoyi-diyalnosti/
http://oduvs.edu.ua/news/rozpochato-seriyu-vebinariv-na-temu-mizhnarodne-gumanitarne-pravo-ta-mizhnarodni-pravila-i-standarti-pravoohoronnoyi-diyalnosti/
http://oduvs.edu.ua/news/trivaye-seriya-vebinariv-vid-predstavnikiv-mizhnarodnogo-komitetu-chervonogo-hresta/
http://oduvs.edu.ua/news/trivaye-seriya-vebinariv-vid-predstavnikiv-mizhnarodnogo-komitetu-chervonogo-hresta/
http://oduvs.edu.ua/news/trivaye-seriya-vebinariv-vid-predstavnikiv-mizhnarodnogo-komitetu-chervonogo-hresta/
http://oduvs.edu.ua/news/trivaye-seriya-vebinariv-vid-predstavnikiv-mizhnarodnogo-komitetu-chervonogo-hresta/


7 26 лютого Міжнародний круглий стіл  

«Поліцейська діяльність в країнах 

Європейського Союзу. Досвід 

Федеративної Республіки 

Німеччина» за участю експерта в 

сфері карного розшуку Гюнтера 

Йоханнеса  Еббінга   

http://oduvs.edu.ua/news/mizhnarodnij-

kruglij-stil-politsejska-diyalnist-v-

krayinah-yevropejskogo-soyuzu-

dosvid-federativnoyi-respubliki-

nimechchina/ 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 

 

 


