
 

 

Інформаційна довідка 

про академічну мобільність викладачів та здобувачів вищої освіти, їх участь 

у міжнародних освітніх та наукових проєктах у 2022 році 
 

Міжнародна діяльність є одним з пріоритетних напрямків роботи Одеського 

державного університету внутрішніх справ (далі – Університет). Співпраця 

Університету на міжнародному рівні із закладами вищої освіти сприяє зміцненню 

міжнародного партнерства, здійсненню академічної мобільності, підвищенню рівня 

навчання та інтеграції закладу вищої освіти України до світового і європейського 

освітнього середовища. 

У період з 01 січня до 20 жовтня 2022 року відділом міжнародного 

співробітництва вишу, в рамках провадження академічної мобільності викладачів 

та здобувачів вищої освіти, були проведені наступні заходи, зокрема: 

1) 18 січня 2022 року – участь в якості експерта професора кафедри 

оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції кандидата юридичних наук, професора Сергія АЛБУЛА в 

Європейському інституті післядипломної освіти та Академії ГУСПОЛ (Чеська 

республіка) (для подальшої участі у міжнародних проєктах та отримання 

міжнародних грантів у галузі освіти); 

2) з 19-21 січня 2022 року – в рамках проєкту «Попередження та боротьба з 

організованою злочинністю та поліцейська співпраця через транскордонні центри 

на кордоні Румунія-Україна», проректор Одеського державного університету 

внутрішніх справ підполковник поліції Олександр ДУБЕНКО взяв участь у 

тренінгах, які проходили в м. Тулча (Румунія). 

3) 03 травня 2022 року – завідувач  науково-дослідної лабораторії з проблемних 

питань кримінального аналізу кандидат юридичних наук Дмитро АФОНІН на базі 

Варшавського університету дистанційно пройшов міжнародне стажування за темою 

«EUROPEAN LEGAL COMMUNICATION: FROM INSTITUTIONAL TO MEDIA 

DISCOURSE (law, economics, psychology, linguistics, public administration, 

Information technology)» програми «THE DEVELOPMENT OF JURISPRUDENCE: 

THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF LAW»; 

4) 18 травня 2022 року – підписано Протокол про співробітництво між 

Одеським державним університетом внутрішніх справ та Університетом 

адміністративної служби в Баварії (Федеративна Республіка Німеччина); 

5) 01 червня 2022 року – відбулася онлайн-зустріч керівництва університету з 

ректором Батумського державного університету імені Шота Руставелі професором 

Мерабом ХАЛВАШІ (захід відбувся з нагоди підписання договору про 

співробітництво між закладами вищої освіти у сфері освітньої та наукової 

діяльності); 

6) 15 червня 2022 року – проректор університету полковник поліції Максим 

КОРНІЄНКО разом із співробітником відділу міжнародного співробітництва взяли 

участь у вебінарі щодо Міжнародної мобільності Еразмус+ для українських освітян 

під час війни в Україні; 

7) 23 червня 2022 року – відбулася онлайн-лекція за темою: «Domestic violence» 



(домашнє насильство), організована Одеським державним університетом 

внутрішніх справ спільно з Литовською Школою Поліції (спікером заходу виступив 

начальник відділу поліцейської діяльності Литовської Школи Поліції Міндаугас 

БАРАНАУСКАС); 

8) 24 червня 2022 року – проведено чергове засідання Speaking Club за темою: 

«Базові правила безпеки в цифровому середовищі», де спікерами виступили 

представники Державного департаменту США (Офіс із координації допомоги в 

Європі та Євразії), а саме: Олексій БАРАНОВСЬКИЙ, старший викладач 

Швецького технологічного інституту БЛЕГІНГЕ, доцент Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імени Ігоря Сікорського»; 

Ірина ЦИВКОВСЬКА, менеджер проєкту з кібербезпеки; Тетяна ГОЛОВАТА, 

асистент проєкту з кібербезпеки; 

9) 29 червня 2022 року – відбулося засідання Speaking Club на тему 

«Maintaining human rights during  the time of emergency and martial war» (гості заходу: 

представники Консультативної місії Європейського Союзу Георгіос ПОКАС; 

старший радник з питань загальної правоохоронної діяльності Регіонального 

представництва КМЄС в Одесі Крістіан ЛІМПМАН; старший радник з 

кримінального пошуку; Володимир БЄЛЄНЬКИЙ, експерт з питань реформи 

прокуратури); 

10) 14 липня 2022 р. відбулось чергове засідання Speaking Club на тему 

«Activities of representatives of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine within UN 

peacekeeping operations» («Діяльність представників правоохоронних органів 

України в миротворчих операціях ООН»), спікером заходу виступив професор 

кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення доктором юридичних наук 

Володимир ПЯДИШЕВ; 

11) 21 липня 2022 р. відбулось засідання Speaking Club на актуальну в умовах 

російської агресії тему з міжнародного права: «International crimes and protection of 

civilians» (гості заходу: представники Консультативної місії Європейського Союзу 

– Крістіан ЛІППМАНН, старший радником з кримінального пошуку, і Володимир 

БЄЛЄНЬКИЙ, експертом з питань реформи прокуратури); 

12) 02 серпня 2022 року – Меморандум про співробітництво підписано між 

Одеським державним університетом внутрішніх справ та Вищою школою 

менеджменту у м. Варшава (Республіка Польща).  

13) 08 серпня 2022 року – виконуюча обов’язки заступника директора 

навчально-наукового інституту права та кібербезпеки – декана факультету № 1 

Ірина РИЖЕНКО дистанційно взяла участь у науковому стажуванні «Академічна 

доброчесність». Організаторами заходу виступили: Польсько-українська Фундація 

– Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці спільно з Духовною 

Академією Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві та польською 

Фундацією ADD; 

14) 16 серпня 2022 року – для курсантів факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування була проведена онлайн-лекція за участю 

радника/тренера з питань належного врядування людськими ресурсами 

Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM) Мартінса ТОЛСА 

за темою «Управління конфліктами»; 

15) 18 серпня 2022 р. відбулось засідання Speaking Club з native speaker Марком 



БАРНАРДОМ на тему «Перспективи роботи в Академії ФБР у США»; 

16) 22 серпня 2022 року – для курсантів 208 взводу факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування та представників університету 

відбулась факультативна онлайн-лекція за темою: «Вступ до американської 

цивільної правової системи». Захід провів адвокат з округу Огайо штату Кентуккі 

зі Сполучених Штатів Америки Tom GLASSMAN; 

17) 31 серпня 2022 року – для курсантів та студентів університету відбулася 

факультативна онлайн-лекція за темою: «Вступ до правової системи США». Захід 

провела доцентка кафедри юридичних наук Janet K.G. DICKSON з Seattle University 

School of Law; 

18) 06 вересня 2022 року – для представників університету відбулась 

факультативна онлайн-лекція за темою: «Основи діяльності поліції в Німеччині». 

Захід провів професор публічного права та політики Федерального університету 

прикладних наук з державного управління (Brühl) в Німеччині Arndt KUNNECKE; 

19) 09 вересня 2022 р. засідання Speaking Club за участю Марк БАРНАРДА на 

тему: «Особливості розслідування кримінальних справ в США»; 

20) 12 вересня 2022 р. факультативна лекція з курсантами факультетів – 

учасниками Speaking club за темою: «Новітні тенденції в діяльності поліції Литви в 

боротьбі з насильством в ближньому оточенні» за участю замісника начальника 

Відділу діяльності поліції Школи поліції Литви, Vilius Velicka (Вілюс Велічка); 

21) 21 вересня відбулось факультативне онлайн-заняття з курсантами 4-го 

курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування та 

студентами 1-го курсу Навчально-наукового інституту праза та кібербезпеки за 

темою «Переконання в нормативному аналізі: досвід США» (Захід провела 

доцентка кафедри адвокатської майстерності з Seattle University School of Law Janet 

K.G. DICKSON); 

22) 26 вересня було організовано факультативне онлайн-заняття для курсантів 

2-го та 3-го курсів факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування за темою: «Поширені труднощі при складанні договорів» (захід 

провів професор Andrew Turner Вісконсинського університету в Медісоні); 

23) З 26 по 28 вересня професор Одеського державного університету 

внутрішніх справ Володимир ПЯДИШЕВ дистанційно пройшов «23-й Симпозіум 

Інтерполу з навчання поліції» в Арабському університеті наук про безпеку імені 

Наїфа (NAUSS) (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), який є міжурядовою установою, що 

діє під егідою Ради міністрів внутрішніх справ арабських країн.), присвячений 

вивченню та обліку проблем у діяльності поліції, а також кращих практик, які 

виявились та накопичилися за час діяльності поліції країн світу в умовах пандемії 

COVID-19; 

24) 27 вересня організовано факультативне онлайн-заняття для студентів 

Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки на тему: «Короткий вступ до 

права прав людини» (захід провела доцентка кафедри Прав людини Факультету 

права та адміністрації Університету Миколи Коперника (Польща) Julia Kapelańska-

Pręgowska); 

25) 28 вересня начальник відділу міжнародного співробітництва Одеського 

державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук  Тетяна 

ВОЛОШАНІВСЬКА взяла участь у роботі Міжнародної конференції «Сучасний 



навчальний процес у підготовці кадрів правоохоронних органів: інновації, виклики 

та можливості» та Засіданні Правління Асоціації Європейських Поліцейських 

Коледжів (м. Рига, Латвія). Представниця вишу виступила з доповіддю на тему: 

«Інноваційні методи викладання для здобувачів вищої освіти Одеського 

державного університету внутрішніх справ: практика України»; 

25) 28 вересня для здобувачів вищої освіти ОДУВС (курсантів факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності) було проведено 

факультативне онлайн-заняття за участю професора Andrew TURNER 

Вісконсинського університету в Мадісоні на тему: «Основні складові ефективних 

контрактів»; 

27) 04 жовтня відбулась онлайн-зустріч ректора ОДУВС полковника поліції 

Дмитра ШВЕЦЯ з ректором Управлінської академії прикладних наук в м. Варшава 

(Республіка Польща) Збігнієвим ЦЕКАНОВСЬКИМ (сторони обговорили 

перспективи подальшої реалізації академічної мобільності – можливості учасників 

освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову 

діяльність в іншому закладі вищої освіти); 

28) 04 та 06 жовтня завідувач кафедри тактико-спеціальної, вогневої та 

фізичної підготовки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної 

поліції майор поліції Євген БАХЧЕВАН та доцент кафедри Олександр НІКОЛАЄВ 

взяли участь у Міжнародному навчальному тренінгу «Міжнародна поліцейська 

підготовка з використанням зброї та тактики», що проходив на базі Литовської 

школи поліції; 

29) 04 та 10 жовтня були проведені факультативні онлайн-заняття для 

здобувачів вищої освіти ОДУВС за участю доцента Веронського університету Paolo 

BUTTURINI за наступним темам: «Юридична освіта та професії в Італії 

(індивідуальна практика та асоційовані компанії)» та «Переговори та запобігання 

конфліктам у корпоративному праві Італії»; 

30) 17 жовтня доцент кафедри кримінального процесу, кандидат юридичних 

наук Тетяна ВОЛОШАНІВСЬКА та доцент кафедри адміністративної діяльності 

поліції, доктор філософії Анастасія БОКСГОРН провели онлайн-лекцію для 

студентів зі Сполучених Штатів Америки (SEATTLE UNIVERSITY SCHOOL OF 

LAW) на тему: «Навчальний процес в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ в період запровадження воєнного стану»; 

31) 16-24 жовтня навчальний візит полковника поліції Володимира ДУЛГЕРА, 

декана факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, 

кандидата юридичних наук та Олександра НІКОЛАЄВА, доцента кафедри тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки, кандидата політичних наук, доцента 

до Академії МВС (Республіка Болгарія); 

32) 17-28 жовтня участь професора кафедри кібербезпеки та інформаційного 

забезпечення, доктора юридичних наук, доцента Володимира ПЯДИШЕВА в 

онлайн-курсі «Охорона громадських місць, критичної інфраструктури та 

кібербезпека», який проводиться Агенством Європейського Союзу з підготовки 

співробітників правоохоронних органів (CEPOL) на платформі LEEd CEPOL. 

За період з 01 січня до 20 жовтня 2022 року в рамках академічної мобільності 

викладачі та здобувачі вищої освіти ОДУВС прийняли участь у 32 заходах. 

Упродовж цього періоду були укладені наступні договори про співпрацю Одеського 



державного університету внутрішніх справ з іноземними закладами вищої освіти, 

зокрема: 

1) Меморандум про співробітництво між ОДУВС та E-SCIENCE SPACE; 

2) Меморандум про співробітництво між ОДУВС та Вищою школою 

менеджменту у м. Варшава; 

3) Договір про співробітництво між ОДУВС та Батумським державним 

університетом імені Шота Руставелі; 

4) Протокол про співробітництво між ОДУВС та Університетом 

адміністративної служби в Баварії. 

Заплановано підписання договору про співробітництво ОДУВС з Академією 

МВС (Республіка Болгарія) та Коледжем державної поліції Латвії. 
 


