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Щодо підвищення рівня кваліфікації 

працівників кафедр в іноземних 

закладах вищої освіти, міжнародних 

організацій (2020-2022 рр.) 

 

 

Корнієнко Максим Вікторович, проректор університету, доктор 

юридичних наук, професор, у вересні 2019 року пройшов стажування у VARNA 

FREE UNIVERSITY «CHERNORIZETS HRABAR» м. Варна, Болгарія 

(сертифікат No. С – 9777 / 22.09.2019) . 

У жовтні 2020 року пройшов стажування у JURAJ DOBRILA 

UNIVERSITY OF PULA (GROATIA) м. Пула, Хорватія (сертифікат No. HR – 

9338 / 02.10.2020). 

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції 

Кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення 

Мельникова Олена Олександрівна, доцент кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення у 2021 році підвищувала кваліфікацію під час 

проходження онлайн-курсу на тему: «Злочинність, пов’язана з наркотиками, 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. За результатами отримала 

сертифікат. 

Додаток: посилання на сайт ОДУВС https://oduvs.edu.ua/news/onlajn-kurs-

zlochinnist-pov-yazana-z-narkotikami-i-rinok-narkotikiv-strategichnij-analiz/  

Мельникова Олена Олександрівна, доцент кібербезпеки та 

інформаційного забезпечення у 2021 році підвищувала кваліфікацію під час 

проходження на тему: «Пандемія Covid-19 і проблема торгівлі людьми: вплив, 

ризики, виклики», у Центрі досліджень європейських реформ (Grand Duchy of 

Luxembourg). За результатами отримала сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС – 

180 год. 

Кафедра оперативно-розшукової діяльності 

Албул Сергій Володимирович, професор кафедри оперативно-

розшукової діяльності пройшов курс навчання «Зміцнення викладання та 

організаційного управління в університетах», організованого Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти спільно з Саксонським Центром 

викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу, ГО «Вище», за підтримки 

Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. 

- Пройшов курс НАТО з основ виховання доброчесності за підтримки 

Представництва НАТО в Україні (08.06.2022 р.). 

- З 01 листопада по 31 грудня 2021 р. пройшов стажування в галузі права в 

Центрі дослідження Європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург) за 

https://oduvs.edu.ua/news/onlajn-kurs-zlochinnist-pov-yazana-z-narkotikami-i-rinok-narkotikiv-strategichnij-analiz/
https://oduvs.edu.ua/news/onlajn-kurs-zlochinnist-pov-yazana-z-narkotikami-i-rinok-narkotikiv-strategichnij-analiz/


напрямом підготовки старших наукових співробітників. 

- Пройшов курс навчання «Базова психологічна допомога під час війни» у 

рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що 

впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

- Пройшов курс навчання «Дезінформація: види, інструменти та способи 

захисту» у рамках проєкту Українського кризового медіа-центру за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (25.07 – 04.08.2022 р.). 

 Щурат Тарас Григорович, доцент кафедри у 2021 році підвищував 

кваліфікацію в ході проходження стажування Centre for European Reforms 

Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg з 29 червня по 27 серпня 2021 року. 

Загальна кількість 180 годин, 6 кредитів ECTS. 

 Поляков Євген Валентинович, доцент кафедри у 2021 році підвищував 

кваліфікацію в ході проходження стажування Centre for European Reforms 

Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg з 29 червня по 27 серпня 2021 року. 

Загальна кількість 180 годин, 6 кредитів ECTS. 

 Єгоров Сергій Олександрович, завідувач кафедри, у 2020 році 

підвищував кваліфікацію в Університеті прикладних наук: технологій, бізнесу, 

та дизайну (Федеративна Республіка Німеччина, Вісмар) за напрямом 

«Методологія права та методи викладання в Німеччині для викладачів 

університетів». За результатами підвищення рівня кваліфікації отримав 

сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС - 6. 

 Додаток: посилання на сайт ОДУВС (https://oduvs.edu.ua/news/vikladachi- 

oduvs-projshli-stazhuvannya-v-nimechchini/)  

Кафедра тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 

Кафедра соціально-економічних дисциплін 

Варинський Владислав Олексійович, доцент кафедри (0,75 ставки),  у 

2020 році підвищував кваліфікацію на базі Juraj Dobrila university of Pula 

(Croatia).  За напрямом “Cocial humanitarian priorities of law enforcement agencies 

in the context of European  integration”. За результатами підвищення рівня 

кваліфікації отримав сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС – 4,5. 

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. 

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 

Пишна Алла Георгіївна,  кандидат юридичних наук, доцент 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. 

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; 

Ковальова Олена Володимирівна, професорка кафедри адміністративної 

діяльності поліції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,  

CEPOL 026/2021Strategies in managing child-sex offenders у період з 6 до 10 грудня 

2021 року. 

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. 

Берендєєва Анастасія Ігорівна, старший викладач кафедри (0,5 ставки) 

у 2021 році підвищувала рівень кваліфікації в ході проходження он-лайн 

стажування на базі University of Warsaw, Польша,  за тематикою «International 

legal communication». За результатами підвищення рівня кваліфікації отримала 

сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС – 4,5. 

Додаток: посилання на сайт ОДУВС https://oduvs.edu.ua/news/naukovitsi-

universitetu-projshli-mizhnarodne-stazhuvannya-za-tematikoyu-mizhnarodna-

yuridichna-komunikatsiya/  

Боксгорн Анастасія Вікторівна, викладач кафедри у 2022 році 

підвищувала кваліфікацію в ході проходження стажування Centre for European 

Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg з 06 червня по 05 серпня 2022 

року. Загальна кількість 180 годин, 6 кредитів ECTS. 

Пройшла курс НАТО з основ виховання доброчесності за підтримки 

Представництва НАТО в Україні (08.06.2022 р.). 

https://oduvs.edu.ua/news/naukovitsi-universitetu-projshli-mizhnarodne-stazhuvannya-za-tematikoyu-mizhnarodna-yuridichna-komunikatsiya/
https://oduvs.edu.ua/news/naukovitsi-universitetu-projshli-mizhnarodne-stazhuvannya-za-tematikoyu-mizhnarodna-yuridichna-komunikatsiya/
https://oduvs.edu.ua/news/naukovitsi-universitetu-projshli-mizhnarodne-stazhuvannya-za-tematikoyu-mizhnarodna-yuridichna-komunikatsiya/


Афонін Дмитро Сергійович, доцент пройшов дистанційно з 15.01.2022 

до 15.03.2022 на базі Варшавського університету 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», яка 

розрахована на 150 годин. Під час стажування викладач навчився навичкам, які 

безпосередньо не розглядаються на заняттях юридичної школи, але є 

важливими для взаємодії з іншими професіоналами та створюють позитивну 

репутацію в юридичній сфері. 

Безпосередня мета міжнародного стажування була покращити навички 

усних виступів учасників. Але методи та інструменти, використані в цьому 

курсі, покращили спілкування в інших контекстах, включаючи письмове та 

неформальне мовлення. Під час стажування були вирішені наступні задачі: 

застосоване аргументацію, переконання та риторичні навички в правовій базі; 

досліджене, що означає «читати як юрист», «писати як юрист» і «сперечатися 

як юрист»; досліджене, як аудиторія та контекст змінюють форму правового 

спілкування; досліджене, як закон і його створення доводяться до 

громадськості; досліджена роль судової влади в комунікації процесу права; 

досліджено мета та правові принципи, якими ми керуємося під час легального 

спілкування. Після закінчення стажування Афоніним Д.С. був отриманий 

сертифікат міжнародного зразку № PL 9640 від 15.03.2022. 

Кафедра мовної підготовки 

Ситько Олена Миколаївна завідувач кафедри мовної підготовки, 

к.філол.н., доцент,  у 2022 році підвищувала кваліфікацію під час проходження 

стажування «Академічна доброчесність. Uczciwość akademicka» (16 травня – 24 

червня 2022 року), організованого Польсько-українською фундацією «Інститут 

Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC) на базі Вищого 

Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава). За результатами 

отримала сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС – 180 год. 

Арапакі Марина Володимирівна, викладач кафедри мовної 

підготовки у 2022 році підвищувала кваліфікацію під час проходження онлайн-

стажування «Навчально-наукова діяльність: виклики, рішення та перспективи. 

Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and 

perspectives» на базі Білостоцького університету в Польщі, з 21 марта по 29 

квітня 2022 року. За результатами отримала сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС 

– 180 год. 

Лісовська А.О., доцент кафедри, к.філол.н. у 2022 році підвищувала 

кваліфікацію та отримала нраступні сертифікати, зокрема : 1) Cambridge English 

Certificate in Advanced English (C1) № B2822406 від 12.09.2020 р.; 2) Cambridge 

Assessment English Teaching Knowledge Test Module CLIL № В2121813 від 

01.05.2020 р.; 3) Cambridge Assessment English Teaching Knowledge Test Module 

3 № В1681341 від 28.01.2020 р. 

Кафедра цивільно-правових дисциплін 

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Кафедра криміналістики та психології 



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». 

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».  

Кафедра кримінального процесу 

Тетерятник Ганна Костянтинівна, завідувач кафедри кримінального 

процесу у 2020 році підвищувала кваліфікацію під час двотижневого 

стажування у Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, 

Business and Design, Winter Academy 2020 for teaching staff м. Вісмар. За 

результатами отримала сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС – 180 год. 

Федоров Ігор Васильович,  0,5 ставки посади доцента кафедри 

кримінального процесу у 2020 році підвищував кваліфікацію в ході 

проходження онлайн програми в університеті м. Бєлосток (Польща), за 

напрямом «Наукова та академічна діяльність правових дисциплін національної 

та міжнародної дисципліни». За результатами підвищення рівня кваліфікації 

18.12.2020 отримав сертифікат №64 з обсягом кредитів ЄКТС – 30 год. 

Волошанівська Тетяна Володимирівна, доцент кафедри кримінального 

процесу у 2021 році підвищувала кваліфікацію під час проходження онлайн-

курсу на тему: «Злочинність, пов’язана з наркотиками, 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. За результатами отримала сертифікат. 

Додаток: посилання на сайт ОДУВС https://oduvs.edu.ua/news/onlajn-kurs-

zlochinnist-pov-yazana-z-narkotikami-i-rinok-narkotikiv-strategichnij-analiz/  

Пройшла курс НАТО з основ виховання доброчесності за підтримки 

https://oduvs.edu.ua/news/onlajn-kurs-zlochinnist-pov-yazana-z-narkotikami-i-rinok-narkotikiv-strategichnij-analiz/
https://oduvs.edu.ua/news/onlajn-kurs-zlochinnist-pov-yazana-z-narkotikami-i-rinok-narkotikiv-strategichnij-analiz/


Представництва НАТО в Україні (08.06.2022 р.). 

Мудрецька Ганна Володимирівна, доцент кафедри пройшла 

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. 

Лісніченко Дмитро Вікторович, доцент кафедри у 2021 році підвищував 

кваліфікацію в рамках програмі обміну CEPOL Exchange Programme 2021, яка 

відбувалася в період з 19 до 24 вересня 2021 року у м. Вільнюс (Литовська 

Республіка). За результатами підвищення рівня кваліфікації отримав 

сертифікат. 

Кафедра кримінального права та кримінології 

Конопельський Віктор Ярославович, завідувач кафедри, д.ю.н., професор 

(повна ставка) у 2020 році прийняв участь у зарубіжному стажуванні в Хорватія, 

на тему: «The development of jurisprudence: the problems and prospects of law». За 

результатами підвищення рівня кваліфікації отримав сертифікат з обсягом – 135 

год. 

У 2022 році підвищив кваліфікацію в ході проходження онлайн тренінгу в 

Instytut Badawczo-Rozwojawy, Lublin, Republic of Poland за напрямом 

«ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING FOR MASTERS AND DOCTORS 

OF PHILOSOPHY (PHD) IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

AND UKRAINE». За результатами підвищення рівня кваліфікації отримав 

сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС – 1,5 (45 год.). 

Резніченко Ганна Семенівна, доцентка кафедри (повна ставка) у 2021 

році підвищувала кваліфікацію в ході проходження онлайн програми в 

EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES & RESEARCH, Hamburg, Germany, за 

напрямом «On Being a Scientist Course». За результатами підвищення рівня 

кваліфікації отримала сертифікат з обсягом – 10 год. 

У 2022 році підвищувала кваліфікацію в ході проходження онлайн 

тренінгу в Instytut Badawczo-Rozwojawy, Lublin, Republic of Poland за напрямом 

«ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING FOR MASTERS AND DOCTORS 

OF PHILOSOPHY (PHD) IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

AND UKRAINE». За результатами підвищення рівня кваліфікації отримав 

сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС – 1,5 (45 год). 

Собко Ганна Миколаївна, професор кафедри, д.ю.н., професор у 2021 році 

пройшла курс міжнародного підвищення кваліфікації за напрямом: Навчально-

наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи.  

Стажування проходило на базі Uniwersytet w Białymstoku, форма – онлайн-

дистанційна. За результатами підвищення рівня кваліфікації отримала 

сертифікат з обсягом – 180 год. 

Чекмарьова Ірина Миколаївна, доцент кафедри, к.ю.н., доцент (повна 

ставка) у 2020 році прийняла участь у зарубіжному стажуванні у AKADEMIE 

HUSPOL (Чеська республіка), за напрямом «Освіта в країнах Європейського 

Союзу», форма – заочна. За результатами підвищення рівня кваліфікації 

отримала сертифікат з обсягом – 180 год. 



Щирська Вікторія Сергіївна, доцент кафедри, к.ю.н., доцент (повна 

ставка) у 2020 році прийняла участь у зарубіжному стажуванні у AKADEMIE 

HUSPOL (Чеська республіка), за напрямом «Освіта в країнах Європейського 

Союзу», форма – заочна. За результатами підвищення рівня кваліфікації 

отримала сертифікат з обсягом – 180 год. 

Будяченко Ольга Миколаївна, доцент кафедри, к.ю.н. (повна ставка) у 

2020 році дистанційно пройшла цикл вебінарів від Центрально Європейської 

Академії Навчань та Сертифікації «Інструменти фасилітації для проведення 

ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі», Польща. Під час циклу 

вебінарів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних 

заходів в онлайн-форматі» пройшла курс підвищення кваліфікації з 

застосування сучасних методів організації та проведення навчального процесу 

в дистанційній та змішаній формі. За результатами підвищення рівня 

кваліфікації отримала сертифікат з обсягом – 30 год. (1 кредит ECTS). 

У 2021 році прийняла участь у міжнародному дистанційному стажуванні для 

педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польща-Україна) за 

програмою підвищення кваліфікації на тему: «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». За результатами підвищення рівня кваліфікації 

отримала сертифікат з обсягом – 180 год. (6 кредитів ECTS). 

У 2022 році підвищила кваліфікацію в ході проходження онлайн тренінгу в 

Instytut Badawczo-Rozwojawy, Lublin, Republic of Poland за напрямом 

«ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING FOR MASTERS AND DOCTORS 

OF PHILOSOPHY (PHD) IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

AND UKRAINE». За результатами підвищення рівня кваліфікації отримала 

сертифікат з обсягом – 45 год. (1,5 кредитів ECTS). 

У 2022 році прийняла участь у міжнародному дистанційному науково-

педагогічному стажуванні в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі 

(UCLA), на тему: «Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід 

підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD)». За 

результатами підвищення рівня кваліфікації отримала сертифікат з обсягом – 180 

год. (6 кредитів ECTS). 

Кафедра теорії та філософії права 

Березовенко Любов Сергіївна, викладачка кафедри (0,5 ставки) у 2021 

році підвищувала кваліфікацію в ході проходження онлайн програми  в 

Інституті Науково-дослідний Люблінський науково-технологічний парк та 

IESF Міжнародна фундація науковців та освітян на тему: «Використання 

можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні на платформах Google Meet, 

Google Classroom». 

Термін міжнародного підвищення кваліфікації –  20 грудня по  27 грудня 

2021 року  м. Люблін (Республіка Польща). 

Магновський Ігор Йосифович, професор кафедри теорії та філософії 

права з 20 липня по 20 жовтня 2020 року пройшов підвищення кваліфікації 

(міжнародного стажування) в Університеті Марії Кюрі Склодовської (Польща), 

факультет права та адміністрації (Реєстраційний № 2001/10), (180 год.) 

Львова Єлизавета Олегівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри 



прийняла участь у якості тренера у літній школі «Європа: Інтеграція та/чи 

Дезінтеграція»  (м. Берлін  (ФРН) на базі Вищої школи економіки та права за 

підтримки Міністерства закордонних справ ФРН. Працювала у робочій групі за 

тематикою «Криза та Майбутнє Європейського Союзу». 14-24 травня  2017 р. , 

м. Берлін, ФРН. В рамках заходу відбулась  академічна зустріч в рамках діалогу 

Європейського Комісара з питань безпеки Дж. Кінга з громадськістю, 

Європейській дім, м. Берлін, ФРН. -17 травня 2017 р. Отримано сертифікат про 

участь від 24.05.17. р. 

Участь у навчальному візиті до органів публічної влади м. Берлін 

(Німеччина) та Берлінської школи економіки та права – 28 – 31 травня 2018 

року. Сертифікат про участь.  

Матвєєва Лілія Георгіївна, завідувачка кафедри теорії та філософії 

права, доктор юридичних наук, професорка взяла участь у міжнародному 

підвищенні кваліфікації  на тему: «Використання можливостей хмарних 

сервісів в онлайн навчанні на платформах Google Meet, Google Classroom» у 

період з 20 грудня по  27 грудня 2021 року  м. Люблін (Республіка Польща). 

Навчально-науковий інститут права та кібербезпеки 

Кафедра державно-правових дисциплін 

Кафедра трудового, земельного та господарського права 

Антоненко Олександр Анатолійович, доцент кафедри (0,25 ставки) у 

2022 році (20.06.-27.06) підвищував кваліфікацію в ході проходження онлайн 

Міжнародного підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних 

працівників ЗВО (м. Люблін, Республіка Польща), за напрямом «Академічна 

доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та 

Україні».  

За результатами підвищення рівня кваліфікації отримав сертифікат з 

обсягом кредитів ЄКТС – 1.5 (45 годин). 

Кафедра конституційного та міжнародного права 

Факультет Херсонський факультет Одеського державного університету 

внутрішніх справ 

 

Кафедра Професійних та спеціальних дисциплін 

 

Шкута Олег Олегович, завідувач кафедри д.ю.н., професор, з квітня по 

червень 2021 р. пройшов міжнародне наукове стажування в Centre for European 

Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchi of Luxembourg, спеціалізація – 

«Кримінальне право» тема: «Peculiarities of the Investigator`s Interaction with the 

Operational Subdivisions of law Enforcement Authorities in the Investigation of 

Illegal Reproduction and Restrictions». 6 ECTS 

З 23 – 26.02.2020 пройшов міжнародний тренінг - NATO building Integrity 

Train-the-Trainers Workshop for the Ministry of Interior of Ukraine; 

З 29 –  30.03.2021 пройшов міжнародний тренінг - NATO building Integrity 

Train-the-Trainers Programme for the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 

Галунько Віра Миколаївна, професор кафедри, д.ю.н., професор з 

квітня по червень 2021 р. пройшла міжнародне наукове стажування в Centre for 

European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchi of Luxembourg, спеціалізація – 



«Адміністративне право». 6 ECTS. Сертифікат. 

З 22 по 29 листопада 2021 року м. Люблін (Республіка Польща) 

Міжнародне підвищення кваліфікації(вебінар) на тему: «Академічна 

доброчесність в країнах Європейського Союзу та Україні». Сертифікат ЕS 

№8774/2021 від 29.11.2021 р. 

Беніцький Андрій Сергійович, професор кафедри, к.ю.н., професор, 20-

23 вересня 2021 р. пройшов тренінг на тему «Методика проведення навчального 

квесту з розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми», проведеного 

у рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Підтримка 

Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України у протидії 

домашньому насильству, торгівлі людьми та кіберзлочинності».  1 ECTS 

01 – 06.11.2021 р. пройшов підвищення кваліфікацію в Міністерстві 

освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською 

організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи 

тестології та розробки тестових завдань». 1 ECTS  

03.02.2022 р. пройшов тренінг, який було проведено Національним 

агентством спільно з Британським агентством QAA за підтримки British Council 

Україна «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід» для членів 

галузевих експертних рад обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС).  1 ECTS 

Карбовський Дмитро Олексійович, доцент кафедри, к.ю.н. з січня 2021 

р. по березень 2022 р. пройшов міжнародне наукове стажування в Centre for 

European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchi of Luxembourg, спеціалізація – 

«Адміністративне право». 6 ECTS. 

Петренко Наталія Олегівна, доцент кафедри, к.ю.н. з листопада 2021 р. 

по січень 2022 р. пройшла міжнародне наукове стажування в Centre for European 

Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchi of Luxembourg, спеціалізація – 

«Господарське право, господарське-процесуальне право». 6 ECTS. 

Моргунова Тетяна Іванівна, доцент кафедри, к.т.н. доцент, з січня 2021 

р. по березень 2022 р. пройшла міжнародне наукове стажування в Centre for 

European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchi of Luxembourg, спеціалізація – 

«Адміністративне право». 6 ECTS. 

В травні 2021 пройшла міжнародний вебінар «Innovative Methods of 

Remote Learning With Using Zoom and Moodle Platforms» 1,5 ECTS  

Свинаренко Юрій Павлович, старший викладач кафедри в листопаді 

2021 р. пройшов міжнародне підвищення кваліфікації «Academic Integrity in 

Countries of the European Union and Ukraine » 1,5 ECTS . 

Кафедра загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін 

Федорченко Олег Володимирович, завідувач кафедри у 2021 році 

підвищував кваліфікацію в ході проходження онлайн програми в 

Європейському центрі реформування освіти м. Люксембург, за напрямом 

«Підвищення кваліфікації та професійних навичок». За результатами 

підвищення рівня кваліфікації отримав сертифікат з обсягом кредитів ЄКТС - 

6. 

Додаток: посилання на сайт ОДУВС (у разі висвітлення інформації) та 

сканкопії підтверджуючих документів про підвищення рівня кваліфікації НПП. 
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