
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 
 

 

 

Про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників  

ОДУВС за кордоном у 2021 році 

 

 

 

        Протягом 2021 року підвищення кваліфікації за кордоном                        

пройшли – 23 осіб, які працюють в університеті: 

 
Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

Кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення 

 

       - Викладач кафедри к.ю.н. МЕЛЬНІКОВА Олена Олександрівна: 

міжнародне стажування з 25 по 29 січня 2021 року за програмою CEPOL 

«13/2020 Drugcrime and markets – strategic analysis (online)». 

       - Пройшла міжнародне стажування з 1 березня по 30 квітня 2021 року. 

Centre for European ReformsStudies a.s.b.l. (Grand Duchy of Luxembourg) з 

публікацією в науковому журналі міжнародної фахової статті. 

 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу 

 

        - ВОЛОКІТЕНКО Ольга Михайлівна доцент кафедри адміністративного 

права та адміністративного процесу пройшла міжнародне стажування 180 

годин Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg у 

період з 29 червня до 27 серпня 2021 та підготувала науковий доклад на тему: 

«Information and legal Responcibility as a New Category in the System of  legal 

Responcibility in Ukraine» 

 

        - СІРКО Вікторія Сергіївна пройшла міжнародне стажування 180 годин, 

доцент кафедри, Адміністративно правовий статус волонтерських організацій 

(  adminstrative and legal status of a volunteer organization ). Люксембург, у 

період з 29червня до 27серпня 2021 року. 

 

        - підполковник поліції РУДОЙ Катерина Миколаївна, професор кафедри, 

у період з 01 березня до 30 квітня 2021 року пройшла підвищення кваліфікації             

у Великому герцогстві Люксембург, Центрі європейських досліджень реформ 

a.s.b.I, за напрямом «Адміністративно-правовий супровід діяльності 

правоохоронних органів іноземних держав та Національної поліції».                                

За результатами професійного навчання обсяг годин 180/6 кредитів ЄКТС 

(Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи). 

 



 

 

Кафедра адміністративної діяльності поліції  

 

        - майор поліції СУХАРЄВА Анна Олександрівна, доцент кафедри,                  

0,25 ставки зовнішнього сумісництва, у період з 12 квітня до 14 травня                 

2021 року пройшла підвищення кваліфікації в Європейському соціально-

технічному університеті,  Республіка Польща. За результатами професійного 

навчання обсяг годин 180/6 кредитів ЄКТС; 

 

        - КРИЖАНОВСЬКА Олена Володимирівна ,викладач кафедри 

адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності, к.ю.н., доцент, міжнародне стажування за 

програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної 

діяльності в закладах освіти: європейський досвід» у період з 11 вересня по 17 

жовтня 2021 р. (Польща – Україна) 

 

       - ТОМІНА Вікторія Юріївна, доцент кафедри адміністративної діяльності 

поліції, к.ю.н, доцент - пройшла  міжнародне стажування у період з 15.07.2019 

до 21.07.2019 року в Lublin  Science and Technology Park S.A. and Marian Curie-

Sklodowska University (Lublin, Republic of Poland) has completed scientific and 

pedagogic internship on the topic: Legal education of the future: prospective and 

priority directions of scientific research. 

 

        - підполковник поліції ПИШНА Алла Георгіївна, доцент кафедри,                        

у період з січня 2021 року до 10 березня 2021 року пройшла підвищення 

кваліфікації у Варшавському університеті, Республіка Польща, за напрямом 

«Міжнародна юридична координація». За результатами професійного 

навчання обсяг годин 135/4,5 кредитів ЄКТС. 

 

Кафедра мовної підготовки 

 

        - СУСОЛ Лілія Олександрівна, кафедра мовної підготовки, доцент  

кафедри, пройшла  міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, 

науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої 

освіти на тему: «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових 

виданнях що індексуються у базах даних Scopus  та Web of Science» у період з 

12.07 до 19.07.2021 р. (м. Люблін, Республіка Польща). 

 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Кафедра кримінального прцесу 

 

        - ВОЛОШАНІВСЬКА Тетяна Володимирівна, В.о. доцента кафедри, 

підвищення кваліфікації, онлайн-курс, «Злочинність, пов'язана з наркотикам і 

ринки наркотиків - стратегічний аналіз», який був організований Клайдасом 

Кучалькісом -  керівником програми CEPOL, Тімом Сурмонтом – науковим 

аналітиком EMCDDA та експертами від Сполучених Штатів Америки, 



 

 

Європейського Союзу та міжнародних організацій (сертифікат). На платформі 

Leed у період з 25.01.2021 до29.01.2021р. 

 

        - МУДРЕЦЬКА Ганна Володимирінв, доцент кафедри. Міжнародне 

стажування педагогічних працівників в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis 

University за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: 

інноваційні методи та цифрові технології», м. Новий Сонч, Польща у період з 

8 лютого до 26 березня 2021 р. 

 

Кафедра криміналістики та психології 

 

        - СМІРНОВА Ольга Михайлівна, професор кафедри (0,25 ставки 

зовнішнього сумісництва), 05 лютого 2021 року отримала сертифікат щодо 

проходження онлайн програми з підвищення кваліфікації в Школі соціальних 

та поведінкових наук, Шотландія, за напрямом «Методологія 

міждисциплінарних досліджень у соціальних та поведінкових науках».                      

За результатами професійного навчання обсяг 4,8 кредитів ЄКТС; 

 

        - СОБКО Ганна Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, доцент 

кафедри, міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації 

«Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, 

перспективи» у період з 05 квітня до 14 травня 2021 р. (Польща) 

 

        - БУДЯЧЕНКО Ольга Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри, міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації 

«Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: 

європейський досвід» у період з 11 вересня до 17 жовтня 2021 р. (Польща – 

Україна) 

 

        - МАТІЄНКО Тетяна Василівна, професор кафедри, у період з 11 травня 

2021 року до 21 червня 2021 року пройшла підвищення кваліфікації в 

університеті Белосток, факультет права, Республіка Польща, за напрямом 

«Наукова діяльність та розвиток вищої освіти з дисципліни Юридична наука у 

Національному та Міжнародному масштабі».  

 

Навчально-науковий інституту права та кібербезпеки 

Кафедра трудового, земельного та господарського права 

 

        -  КОСТРИЦЬКИЙ Ігор Леонідович, професор кафедри, 27 червня                

2021 року на Юридичному факультеті Варненського вільного університету 

«Чорнорізець Храбар» (Республіка Болгарія) завершив міжнародне 

стажування на тему: «Інновації у сфері вищої і професійної освіти в умовах 

цифрової трансформації. За результатами професійного навчання обсяг годин 

180/6 кредитів ЄКТС. 

 



 

 

Херсонський факультет 
 

        -  СОЛОВЕЙ Олексій Миколайович, проректор Одеського державного 

університету внутрішніх справ – декан Херсонського факультету, пройшов 

підвищення кваліфікації у період з 11 січня до 12 березня 2021 року в Центрі 

європейських досліджень реформ a.s.b.I (Велике герцогство Люксембург),                  

за напрямом «Концептуальні принципи правоохоронної реформи».                           

За результатами професійного навчання обсяг годин 180/6 кредитів ЄКТС; 

 

        -  підполковник поліції КАРБОВСЬКИЙ Дмитро Олексійович, фахівець 

Херсонського факультету, пройшов підвищення кваліфікації у період з                     

11 січня до 12 березня 2021 року в Центрі європейських досліджень реформ 

a.s.b.I (Велике герцогство Люксембург), за напрямом «Концептуальні 

принципи правоохоронної реформи». За результатами професійного навчання 

обсяг годин 180/6 кредитів ЄКТС. 
 

Кафедра професійних та спеціальних дисциплін  

Херсонського факультету 

 

         - МОРГУНОВА Тетяна Іванівна, старший викладач кафедра, пройшла 

підвищення кваліфікації у період з 11 січня до 12 березня 2021 року в Центрі 

європейських досліджень реформ a.s.b.I (Велике герцогство Люксембург),                 

за напрямом «Концептуальні принципи правоохоронної реформи».                              

За результатами професійного навчання обсяг годин 180/6 кредитів ЄКТС; 

 

        - САВЕЛЬЄВА Ірина Валеріївна, старший викладач кафедри, пройшла 

підвищення кваліфікації у період з 11 січня до 12 березня 2021 року в Центрі 

європейських досліджень реформ a.s.b.I (Велике герцогство Люксембург),                  

за напрямом «Концептуальні принципи правоохоронної реформи».                             

За результатами професійного навчання обсяг годин 180/6 кредитів ЄКТС; 

 

        - УСТЮЖАНІНОВА Ольга Тарасівна, викладач кафедри, пройшла 

підвищення кваліфікації у період з 11 січня до 12 березня 2021 року в Центрі 

європейських досліджень реформ a.s.b.I (Велике герцогство Люксембург),                   

за напрямом «Концептуальні принципи правоохоронної реформи».                             

За результатами професійного навчання обсяг годин 180/6 кредитів ЄКТС. 
 

Кафедра адміністративного права та адміністративного  

процесу Херсонського факультету 

 

        -  ШЕВЧЕНКО Надія Леонідівна, доцент кафедри, пройшла підвищення 

кваліфікації у період з 11 січня до 12 березня 2021 року в Центрі досліджень 

європейських реформ a.s.b.I (Велике герцогство Люксембург), за напрямом 

«Адміністративна діяльність правоохоронних органів». За результатами 

професійного навчання обсяг годин 180/6 кредитів ЄКТС; 



 

 

 

        - РУДНИЧЕНКО Світлана Миколаївна, доцент кафедри, пройшла 

підвищення кваліфікації у період з 11 січня до 12 березня 2021 року в Центрі 

досліджень європейських реформ a.s.b.I (Велике герцогство Люксембург),               

за напрямом «Адміністративна діяльність правоохоронних органів».                             

За результатами професійного навчання обсяг годин 180/6 кредитів ЄКТС. 


