
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

 

 
Про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників  

ОДУВС за кордоном у 2020 році 

 

 

        Протягом 2020 року підвищення кваліфікації за кордоном                        

пройшли – 11 осіб, які працюють в університеті: 

 

Керівництво університету 
 

        - АБРОСЬКІН В’ячеслав Васильович, ректор державного університету,                

у період з 21 вересня до 30 жовтня 2020 року, Республіка Польща, за напрямом 

впровадження інформаційних і комунікативних технологій в освітній процес. 
 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
 

Кафедра оперативно-розшукової діяльності 
 

         - ЄГОРОВ Сергій Олександрович, завідувач кафедри, у період з 17 до                    

28 лютого 2020 року в університеті Вісмара, Республіка Німеччина, за напрямом 

-  правова методологія та навчальні методи в університетах Німеччини. 

 

Кафедра соціально-економічних дисциплін 
 

        -  ВАРИНСЬКИЙ Владислав Олексійович, доцент кафедри, онлайн 

навчання у період з 03 серпня до 02 жовтня 2020 року,  Республіка Польща, 

Пульський університет ім. Юрая Добрілі, за напрямом «Об’єднане освітнє 

середовище Україна - ЄС». 
 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 
 

Кафедра адміністративної діяльності поліції 
 

        -  підполковник поліції КОРНІЄНКО Максим Вікторович, завідувач 

кафедри, онлайн навчання у період з 03 серпня до 02 жовтня 2020 року,  

Респу́бліка По́льща, Пульський університет ім. Юрая Добрілі, за напрямом 

«Об’єднане освітнє середовище Україна - ЄС». 
 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування 
 

Кафедра кримінального права та кримінології 
 

        - КОНОПЕЛЬСЬКИЙ  Віктор Ярославович, завідувач кафедри, онлайн 

навчання у період з 03 серпня до 02 жовтня 2020 року,  Республіка Польща, 

Пульський університет ім. Юрая Добрілі, за напрямом «Об’єднане освітнє 

середовище Україна - ЄС». 
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        - майор поліції ГРИТЕНКО Оксана Анатоліївна, професор кафедри,                    

у період з 17 до 28 лютого 2020 року в університеті Вісмара, Республіка 

Німеччина, за напрямом -  правова методологія та навчальні методи в 

університетах Німеччини. 

        - капітан поліції ЩИРСЬКА Вікторія Сергіївна, доцент кафедри, у вересні 

2020 року в Академії Гуспол Чеської Республіки, за напрямом «Освіта у 

державах ЄС». 

        -  ЧЕКМАРЬОВА Ірина Миколаївна, доцент кафедри, у вересні 2020 року 

в Академії Гуспол Чеської Республіки, за напрямом «Освіта у державах ЄС». 

 

Кафедра кримінального процесу 
 

        -  підполковник поліції ТЕТЕРЯТНИК Ганна Костянтинівна, завідувач 

кафедри, у період з 17 до 28 лютого 2020 року в університеті Вісмара, 

Республіка Німеччина, за напрямом -  правова методологія та навчальні методи в 

університетах Німеччини. 

 

Кафедра криміналістики та психології 
 

        -  підполковник поліції ГОРОШКО Валентина Валентинівна, завідувач 

кафедри, онлайн навчання у період з 03 серпня до 02 жовтня 2020 року,  

Республіка Польща, Пульський університет ім. Юрая Добрілі, за напрямом 

«Об’єднане освітнє середовище Україна - ЄС». 

 

Кафедра теорії та філософії права 
 

        -  полковник поліції МАГНОВСЬКИЙ Ігор Йосифович, професор 

кафедри, онлайн навчання у період з 20 липня до 20 жовтня 2020 року,  

Республіка Польща, університет Марії Склодовської Кюри, за напрямом 

«Об’єднане освітнє середовище Україна - ЄС». 

 

 

         

 


