
1. Підписання угод: 

15 cічня 2021 року ОДУВС та університет Вісмар продовжили термін дії 

угоди про взаємопов’язані міжнародні освітні магістерські програми 

подвійного диплому, укладеної 14 лютого 2019 р., до 30 червня 2025 р. 

Продовження відбулось без зміни умов оригінальної угоди. 

26.07.2022 року – укладено Момерандум про співробітництво між 

ОДУВС та E-science Space. 

26.07.2022 року – укладено Момерандум про співробітництво між 

ОДУВС та Вищою школою менеджменту у м.Варшава. 

2022 рік – укладено Договір про співробітництво між ОДУВС та 

Батумським державним університетом імені Шота Руставелі. 

12.05.2022 року – укладено Протокол про співробітництво між ОДУВС 

та Університетом адміністративної служби в Баварії. 

2022 рік – укладено Угоду про співробітництво між ОДУВС та 

Коледжем державної поліції Латвії. 

 

 

2. Організація міжнародних онлайн-заходів та залучення науково- 

педагогічного та перемінного складу до участі у заходах, 

організованих іноземними партнерами. 
 

 

№ п/п/ Дата Назва заходу Організатор заходу 

1 25 січня Вебінар «Володіння іноземною мовою в роботі 
правоохоронця». 

Спікер — Цольт Келемен, фахівець 

Міжнародного тренінгового центру (Будапешт, 

Угорщина). 

Відділ 
міжнародного 

співробітництва 

1 28 січня Онлайн-зустріч із слухачами магістратури щодо 

умов вступу до Університету Вісмара за 
програмою програма подвійного диплому 

Відділ 

міжнародного 
співробітництва 

2 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 



3 31 січня Участь у конкурсі «Відправимо 

корупцію на карантин» 

Консультативна місія 

Європейського Союзу 

 
Фонд Ганса Зайделя 

4 01 лютого Вебінар «Міжнародне гуманітарне право та 
міжнародні правила і стандарти

 правоохоронної діяльності» 

Міжнародний 
комітет Червоного Хреста 

5 03 лютого Вебінар «Міжнародна співпраця у боротьбі з 

корупцією» 

Консультативна місія 

 

6 05 лютого Лекція «Комунікаційна програма 

EUkraine» 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 

7 11, 12, 17 
лютого 

Серія вебінарів «Міжнародне гуманітарне право 
та міжнародні правила і стандарти 

правоохоронної діяльності» за участю делегата 

із взаємодії з правоохоронними 
органами Клаудією Лупеа 

Відділ 
міжнародного 

співробітництва 

8 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». 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 

9 24 лютого Панельна дискусія: Розслідування кримінальних
 проступків, ураховуючи застосування 

останніх змін до законодавства, роль поліції 

та прокуратури 

Консультативна місія 
Європейського Союзу 

10 25 лютого Вебінар «Права людини та дії поліції. 

Застосування сили. Ст.3 Європейської конвенції 

з прав людини». 

Консультативна місія 

Європейського Союзу 

11 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 

Відділ 
міжнародного 

співробітництва 

12 10.10.2022 факультативне заняття (з використанням 
відеоконференцізв’язку) для здобувачів вищої 

освіти ОДУВС (курсантів факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування) 
за участю доцента Веронського університету 

Paolo Butturini  на тему: «Переговори та 

запобігання конфліктам у корпоративному праві 

Італії» 

Відділ 
міжнародного 

співробітництва 

13 17.10.2022 факультативне заняття для SEATTLE 

UNIVERSITY SCHOOL OF LAW за участі 

начальника відділу міжнародного 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 



співробітництва Тетяни Волошанівської та 

фахівця відділу міжнародного співробітництва 

Анастасії Боксгорн на тему: “Навчальний процес 
в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ в період воєнного стану” 

14 19.10.2022 факультативне заняття (з використанням 
відеоконференцізв’язку) для здобувачів вищої 

освіти ОДУВС за участю професора юридичного 

письма (Міжнародна програма LLM) IIT Chicago 

Kent College of Law Lurene Contento на тему: 
«Основи правової системи США» 

Відділ 
міжнародного 

співробітництва 

15 27.10.2022 факультативне заняття (з використанням 

відеоконференцізв’язку) для здобувачів вищої освіти 

ОДУВС за участю професорів юридичної школи 

WMU–Cooley Tammy Asher та Lewis Langham на 

тему: «Особливості оперативно-розшукової 

діяльності у США» 

Відділ 

міжнародного 
співробітництва 

16 09.11.2022 факультативне заняття (з використанням 
відеоконференцізв’язку) для здобувачів вищої 

освіти ОДУВС за участю професора юридичного 

письма (Міжнародна програма LLM) IIT Chicago 
Kent College of Law Lurene Contento на тему: 

«Актуальны питання щодо судової практики в 

законодвстві США» 

Відділ 
міжнародного 

співробітництва 

17 15.11.2022 факультативне заняття (з використанням 
відеоконференцізв’язку) для здобувачів вищої 

освіти ОДУВС за участю доцента Julia Kapelańska-

Pręgowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) . Тема 
узгоджується, сфера – права людини. 
 

Відділ 
міжнародного 

співробітництва 

18 22.11.2022  факультативне заняття (з використанням 

відеоконференцізв’язку) для здобувачів вищої освіти 

ОДУВС за участю асистента професора Stevie Leahy 

(Центр захисту громадських інтересів та співпраці 

(«CPIAC»), Школа права Північно-східного 

університету, Бостон) 

на тему: «Особливості правової системи США» 

Відділ 

міжнародного 
співробітництва 

19 20.12.2022 факультативне заняття (з використанням 

відеоконференцізв’язку) для здобувачів вищої освіти 

ОДУВС за участю асистента професора Stevie Leahy 
(Центр захисту громадських інтересів та співпраці 

(«CPIAC»), Школа права Північно-східного 

університету, Бостон) на тему: «Ювенальна юстиція 

США» 

Відділ 

міжнародного 

співробітництва 
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