
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

 

 
Про міжнародне стажування та підвищення 

кваліфікації здобувачів освіти третього 

освітнього рівня ОДУВС у період 2017 до 

2021 року 

 

 

        Протягом періоду з 2017 до 2021 року міжнародне стажування та 

підвищення кваліфікації пройшли – 7 осіб; 

 

 

        - БОКСГОРН Анастасія, у червні 2017 року отримала Мовний 

Сертифікат рівня В2 з англійської мови. Cambridge English Level 1Certificate in 

ESOL International (First). Одеса, Україна.  

        - ТРИГУБ Сергій, у період 12 до 14 грудня 2017 року прийняв участь у 

семінарі «Співробітництво між муніципалітетом та громадянським 

суспільством» в рамках проекту «Прискорена відповідь на епідемію ВІЛ-

інфекції та туберкульозу серед ключових груп в містах Східної Європи та 

Центральної Азії»; 

        - 1 червня 2018 року прийняв участь у тренінгу КМЄС для детективів-

Найкращі практики ЄС з розслідування тяжких злочинів та покращення 

управлінських навичок. 

        - КІРІЛЮК Олена, у період з 18 до 21 вересня 2018 року, прийняла 

участь у тренінгу від Консультативної місії Європейського Союзу на тему: 

«Аналіз справ, головного розгляду, перехресного допиту та відкриття і 

закриття подань». 

        - у період з 18 до 21 вересня 2018 року приймала участь у тренінгу від 

Консультативної місії Європейського Союзу на тему: «Питання адвокатури 

для прокурорів». 

        - БЕРЕЗОВЕНКО Любов, 28 вересня 2020 року прийняла участь у 

тренінгу з медіації від Консультативної місії Європейського Союзу. 
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        - 15 січня 2021 року отримала Мовний Сертифікат рівня В2 з англійської 

мови. Cambridge English Level 1Certificate in ESOL International (First). 

Варшава, Республіка Польща 

        - 10 лютого 2021 року, взяла участь у міжнародному вебінарі на тему 

«Можливості і функції референт-менеджера EndNote». Clarivate. 

        - КУПРІЯНОВ Іван, у період з 11 січня по 12 березня 2021 року, Велике 

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

напрямом «Нагляд прокурора за діяльністю підрозділів поліції України: 

організаційно-правовий аспект». 

        - ЯРОВЕЦЬ Дмитро, у період з 01 березня до 31 квітня 2021 року, 

Велике герцогство Люксембург, Центр європейських досліджень реформ 

a.s.b.l, за напрямом «Правові та організаційні основи діяльності ювенальних 

підрозділів Національної поліції України». 

        - ДУБА Олена, квітень 2021 року, Інститут CEELI - просування 

верховенства права, Прага, Чеська Республіка, на тему: «Боротьба з 

шахрайством та корупцією в інфраструктурних проектах: Закупівлі, 

впровадження та схеми відмивання грошей»; 

        - з 23 до 27  квітня 2018 року, місто Будапешт, Угорщина, курс на тему: 

«Фінансові розслідування  корупційних злочинів». 


