
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

 

 
Про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників  

ОДУВС за кордоном у 2021 році 

 

 

        Протягом 2021 року підвищення кваліфікації за кордоном                        

пройшли 8 осіб, які працюють в університеті: 

 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
 

 

Кафедра кібербезпеки та інформіцайного забезпечення 

 

- МЕЛЬНІКОВА Олена Олександрівна викладач кафедри, кандидат 

юридичних наук, у період з 25 до 29 січня 2021 року, онлайн-курс, Угорщина , 

м. Будапешт, за програмою «CEPOL», за напрямом «Злочинність, пов'язана з 

наркотиками і ринки наркотиків - стратегічний аналіз. 

 

Кафедра адміністративної діяльності поліції 

 

        - БЕРЕНДЄЄВА Анастасія, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, у 

період з січня до 10 березня 2021 року, Республіка Польща, Варшавський, за 

напрямом «Міжнародна юридична координація». 

        - підполковник поліції ПИШНА Алла Георгіївна, доцент кафедри, 

кандидат юридичних наук, у період з січня до 10 березня 2021 року, 

Республіка Польща, Варшавський, за напрямом «Міжнародна юридична 

координація». 

 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

 

Кафедра кримінального процесу 

 

       - ВОЛОШАНІВСЬКА Тетяна Володимирівна, викладач кафедри, кандидат 

юридичних наук, у період з 25 до 29 січня 2021 року, онлайн-курс, Угорщина , 

м. Будапешт, за програмою «CEPOL», за напрямом «Злочинність, пов'язана з 

наркотиками і ринки наркотиків - стратегічний аналіз. 

 

Херсонський факультет 

        - СОЛОВЕЙ Олексій, у період з 11 січня до 12 березня 2021 року, Велике 

герцогство Люксембург, Центр досліджень європейських реформ a.s.b.l, за 

напрямом: «Концептуальні принципи правоохоронної реформи». 
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        - КАРБОВСЬКИЙ Дмитро, у період з 11 січня до 12 березня 2021 року , 

Велике герцогство Люксембург, Центр досліджень європейських реформ a.s. 

b.l, за напрямом: «Концептуальні принципи правоохоронної реформи». 

        - ШЕВЧЕНКО Надія, у період з 11 січня до 12 березня 2021 року, Велике 

герцогство Люксембург, Центр досліджень європейських реформ a.s.b.l, за 

напрямом: «Адміністративна діяльність правоохоронних органів». 

        - РУДНІЧЕНКО Світлана, з 11 січня до 12 березня 2021 року, Велике 

герцогство Люксембург, Центр досліджень європейських реформ a.s.b.l, за 

напрямом: «Адміністративна діяльність правоохоронних органів». 
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Про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників  

ОДУВС за кордоном у 2020 році 

 

 

        Протягом 2020 року підвищення кваліфікації за кордоном                        

пройшли –14 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, Університет прикладних наук: технології, бізнесу та 

дизайну м. Вісмар, 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 мовної підготовки 
 

- ЛІСОВСЬКА Алла Олегівна, викладач, кандидат філологічних наук, у період з  30 до 

31 жовтня, на тему: « Виклики філологічної науки: міжкультурна комунікація та 

транснаціональне навчання в Україні та країнах Європи». Венеція, Італія. 
 

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». 

        - КАРАГІОЗ Руслан Степанович, доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент, 

майор поліції,  29 лютого 2020року, Технічний університет Кошиця, Словакія, на тему 

«Асоціативні договори: лідируючі інтеграційні зміни». 

        - ПАВЛЮТІН Юрій, 29 лютого 2020року, Технічний університет Кошиця, Словакія, на 
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тему «Асоціативні договори: лідируючі інтеграційні зміни». 

 

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». 

        - майор поліції ГРИТЕНКО Оксана Анатоліївна, професор кафедри,                    

у період з 17 до 28 лютого 2020 року, Університет прикладних наук: технології, 

бізнесу та дизайну м. Вісмар, 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, Університет прикладних наук: 

технології, бізнесу та дизайну м. Вісмар, 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- Кюрі, за напрямом 

«Об’єднане освітнє середовище Україна - ЄС». 
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Про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників  

ОДУВС за кордоном у 2019 році 

 

 

        Протягом 2019 року підвищення кваліфікації за кордоном                        

пройшли –19 осіб, які працюють в університеті: 

 

Керівництво університету 
 

        - КАТЕРИНЧУК Іван Петрович, ректор державного університету,                

у період з 11 лютого до 22 лютого 2019 року, Федеративна Республіка 

Німеччина, за напрямом «Правова методологія для суддів». 

        - у період з 25 березня до 5 квітня, Куявський університет у Влоцлавеку, 

Республіка Польща, на тему «Юридична освіта к складова частина системи 

освіти України та країн ЄС». 

        - КУЗНІЧЕНКО Сергій Олександрович, І проректор, почесний професор 

університету, доктор юридичних наук, професор, у період з 22 липня по 03 

серпня 2019, Університет прикладних наук: технології, бізнесу та дизайну м. 

Вісмар. 
 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
 

Кафедра оперативно-розшукової діяльності 
 

        -  АЛБУЛ Сергій Володимирович, професор , у період з 28 жовтня до 06 

грудня 2019 року,   Федеративна Республіка Німеччина, Європейський 

Університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері, за напрямом «Організація 

навчального процесу для здобувачів юридичної освіти. Інноваційні методи 

навчання у закладах вищої освіти України та ЄС». 

        - 2019 рік, Чешська Республіка, Академі ГУСПОЛ, за напрямом «Освіта у 

країнах Європейського Союзу». 

       ЄГОРОВ Сергій Олександрович, завідувач кафедри, у період з 22 липня по 

03 серпня 2019, Університет прикладних наук: технології, бізнесу та дизайну 

м. Вісмар. 

 

Кафедра соціально-економічних дисциплін 

 

-   НАДИБСЬКА Оксана Ярославівна, завідуюча кафедри, доктор 

філософських наук, професор, до 16 травня 2019 року, Республіка Польща, 

Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ. за напрямом 

«Єдиний освітній простір: Україна та ЄС» 

        - ВАРИНСЬКИЙ Владислав Олексійович, доцент кафедри, кандидат політичних наук,  у 

період  з 2 до 10 березня 2019 року, Словакія, м. Братислава в Університеті 

Paneorolska Univerzita v Bratislave. 

        - 16 травня .2019 ,Хорватія, м. Пула. 
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        - ПАЛЬШКОВ Костянтин Євгенович, доцент кафедри, кандидат політичних наук, У 

період з 20 червня  2019 до 11 липня 2019 року,Республіка Польша   м. Варшава 

в Університеті «Colegium Civitas» . 

        - ШМАЛЕНКО Юлія Іванівна, доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент, у 

вересні 2019 року, Варненський вільний університет «Черноризец Храбр» 

(Болгарія) юридичний факультет. 

 

 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 
 

Кафедра Адміністративного права і адміністративного процесу 

 

-  ДЕНИСОВА Аліна Володимирівна, завідувач кафедри, доктор 

юридичних наук , доцент, у період з 3 липня до 30 серпня 2019 року, 'Велике 

герцогство Люксембург, Центр європейських досліджень реформ a.s. b.l, за 

напрямом «Діалектика та системний підхід як основа методології вивчення 

проблем адміністративного нагляду за органами виконавчої влади України». 

-  підполковник поліції РУДОЙ Катерина Миколаївна, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри, у період з 24 червня по 5 липня 2019 року, 

Республіка Польща. Варшава, Основна семінарія Асоціації католицького 

апостольства. 

 

Кафедра адміністративної діяльності поліції 
 

        - підполковник поліції КОРНІЄНКО Максим Вікторович, завідувач 

кафедри, доктор юридичних наук року, доцент, до 22 вересня 2019 року,  

Республіка Болгарія, Варненський вільний університет «Чорнорізець Храбар», 

за напрямом «Розвиток юриспруденції: проблеми та перспективи права ». 

 

Кафедра мовної підготовки 

- БОЧЕВАР Алла Григорівна, професор кафедри, кандидат педагогічних 

наук, у період з 22 липня по 26 липня 2019 року, Федеративна Республіка 

Німеччина, Університет Адміністративної служби в Баварії, за напрямом 

«Лідерські та управлінські якості офіцера поліції». 

- СУСОЛ Лілія Олександрівна, Т. в. о. доцента кафедри, кандидат 

філологічних наук, у період з1 липня по 12 липня 2019 року, Республіка 

Румунія, Технічний Університет у Клуж-Напока, за напрямом «Модернізація 

педагогічної освіти в Україні: Запозичення європейського досвіду». 
 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування 
 

Кафедра кримінального процесу  

 

        - підполковник поліції ТЕТЕРЯТНИК Ганна Костянтинівна, завідувач 

кафедри, у період з 22 липня по 03 серпня 2019, Університет прикладних наук: 

технології, бізнесу та дизайну м. Вісмар. 
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        - у період з 06 до 11 жовтня 2019 року, Поліцейський тренінговий центр 

м. Голешов, за напрямом «Методологія допиту потерпілих, що знаходяться у 

надзвичайно вразливому стані». 

 

Кафедра кримінального права та кримінології 
 

        - РЕЗНІЧЕНКО Ганна Семенівна, доцент кафедри, кандидат юридичних 

наук, доцент,  у період з 19 квітня по 20 квітня, Угорщина, Юридичний 

факультет Мішкольцького Університету , м. Мішкольц, за напрямом « Нові 

виклики правової науки в Україні та країнах Європейського Союзу». 

        - у вересні 2019 року, Угорщина, Інститут освіти та професійного 

розвитку. М. Будапешт, за напрямом « Сучасні тенденції  освіти у сучасному 

просторі та науковій діяльності. Європейський досвід та пратика». 

        - майор поліції ГРІТЕНКО Оксана Анатоліївна, професор кафедри, 

кандидат юридичних наук, доцентт, у період з 06 до 11 жовтня 2019 року, 

Поліцейський тренінговий центр м. Голешов, за напрямом «Методологія 

допиту потерпілих, що знаходяться у надзвичайно вразливому стані». 

        - у період з 22 липня по 03 серпня 2019, Університет прикладних наук: 

технології, бізнесу та дизайну м. Вісмар. 

        - капітан поліції ЩИРСЬКА Вікторія Сергіївна, доцент кафедри, кандидат 

юридичних наук., доцент, у період з 22 до 27 вересня 2019 року, Поліцейський 

тренінговий центр м. Голешов, стажування за напрямом «Методологія допиту 

потерпілих, що знаходяться у надзвичайно вразливому стані». 

- БАБЕНКО Андрій Миколайович , професор кафедри, доктор юридичних 

наук, професор, у період з 22 липня по 03 серпня 2019, , Університет 

прикладних наук: технології, бізнесу та дизайну м. Вісмар. 

 

Кафедра теорії та філософії права 

 

       - полковник поліції МАТВЕЄВА Лілія Георгіївна, Завідувач кафедри, 

доктор юридичних наук, доцент, у період з 14 до 23 вересня 2019 року, 

Варненський вільний університет ім. «Чорноризця Храбра», м. Варна, 

стажування  за напрямом «Виклики сучасності». 
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Про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників  

ОДУВС за кордоном у 2018 році 

 

 

        Протягом 2018 року підвищення кваліфікації за кордоном                        

пройшли – 4 особи, які працюють в університеті: 
 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 
 

Кафедра Адміністративного права і адміністративного процесу 
 

        - підполковник поліції РУДОЙ Катерина Миколаївна, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри, у 2018 році, Республіка Польща, Інститут 

гуманітарних та природних наук, м. Сандомир, за напрямком «Європейський 

вектор сучасної юриспруденції: Досвід України і Республіки Польща». 

        - КАРПЕНКО Катерина , у період з 18 червня до 17 серпня 2018 року, 

'Велике герцогство Люксембург, Центр європейських досліджень реформ a's. 

b'l, за напрямом «Організація обміну інформацією між Моторним 

(транспортним) страховим бюро України та Національною поліцією України 

за допомогою даних Єдиної централізованої бази даних договорів МТСБУ про 

обов'язкове автострахування». 
 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування 
 

Кафедра кримінального права та кримінології 
 

        - РЕЗНІЧЕНКО Ганна Семенівна, доцент кафедри, кандидат юридичних 

наук, доцент ,у період до 17 квітня 2018 року, Республіка Польща, Фондовій 

Інститут громадської адміністрації, м. Люблін, за напрямом « Сучасна 

юриспруденція у Європейському союзі: взаємодія права, нормотворчості та 

практики».  
 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

 

Кафедра соціально-економічних дисциплін 

 

- ВАРИНСЬКИЙ Владислав Олексійович, доцент кафедри, кандидат політичних наук,  у 

період  з 21до26 січня 2018 року Республіка Польща місто Закопане університет 

«Zielona Gora». 
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Про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників  

ОДУВС за кордоном у 2017 році 

 

 

        Протягом 2017 року підвищення кваліфікації за кордоном                        

пройшли – 2 особи, які працюють в університеті: 

 

        СІФОРОВ Олександр Іванович, начальник Навчально-методичного 

відділу університету, у період до 19 грудня 2017 року, Угорщина , м. 

Будапешт, за програмою обміну «CEPOL». 
 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 
 

Кафедра оперативно-розшукової діяльності 
 

         - АЛБУЛ Сергій Володимирович, професор , у період з 1 червня до 31 

серпня 2017 року, 'Велике герцогство Люксембург, Центр європейських 

досліджень реформ a.s. b.l, за напрямом « Філософські концепції 

розвідувальної функції в оперативно-розшуковій діяльності Національної 

Поліції України». 
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Про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників  

ОДУВС за кордоном у 2016 році 

 

 

        Протягом 2016 року підвищення кваліфікації за кордоном                        

пройшла – 1 особа, яка працює в університеті: 

 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 
 

Кафедра Адміністративного право та адміністративного процесу 
 

-  підполковник поліції РУДОЙ Катерина Миколаївна, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри, у період з 21 березня по 31 березня 2016 

року, Республіка Польща, Варшава, за напрямом «Право Європейського 

Союзу: сучасний стан, проблеми та перспективи».  

 

 


