
 Додаток 4 
№ з/п Посада, спеціальне звання, 

науковий ступінь 
ПІБ Відомості про підвищення кваліфікації 

викладачів які забезпечують навчальний 

процес  (найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

1 2 3 4 

1 Завідувач кафедри 

юридичного 

документознавства, 

кандидат філологічних 

наук, доцент 

Стратулат Н.В. Міністерство юстиції України, 

Центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників юстиції, тема: 

"Загальні питання  роботи юридичних 

служб, міжнародних центральних 

органів виконавчої влади" 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПК № 135020 

від 13.09.2015 р. 

 

2 Доцент кафедри 

юридичного 

документознавства, 

кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Красницька А.В. Підвищення кваліфікації - Національна 

академія внутрішніх справ, видано 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12ПК 08751177 / 008392 - 2017 25 січня 

2017 року на тему: «Методика 

викладання  навчальних дисциплін 

«Юридичне документознавство та 

Юридична техніка відомчої 

нормотворчості у ВНЗ МВС України» 

3 Професор кафедри 

філософії права та 

юридичної логіки, доктор 

філософських наук, 

професор 

Гвоздік О.І. Національна академія внутрішніх справ, 

свідоцтво 12СПК 963552.  Тема: 

«Проблеми оптимізації викладання логіки 

у юридичному навчальному закладі» 

28.01.14. 

4 Професор кафедри, доктор 

філософських наук, 

професор 

Бандура О.О. Національна академія внутрішніх справ, 

свідоцтво. Тема: «Методи викладання 

навчального курсу «Філософія права», 

28.12.16. 

5 Професор кафедри 

інформаційних технологій 

та кібернетичної безпеки, 

доктор юридичних наук, 

професор 

Хахановський В.Г. МВС України 

(м. Київ, 09-14.06.2014), 

сертифікат без №, 

навчальний курс за програмою ОБСЄ з 

протидії кіберзлочинності в рамках 

проекту «Підтримка боротьби з 

торгівлею людьми та кіберзлочинністю 

в Україні», 14.06.2014 

6 Завідувач кафедри 

фінансового права та 

фіскального 

адміністрування, 

підполковник поліції, 

кандидат юридичних наук, 

доцент 

Фещук В.В. 1. Національна академія внутрішніх 

справ Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації  12 СПК 963514, назва 

курсу «Психолого-педагогічні засади 

підготовки фахівців для ОВС» 108 год. 

видано 25.01.2014 

2. Люблінський науково-технологічний 

парк та Університет Марії Кюрі-

Склодовської. 

З 27 листопада по 1 грудня 2017 року 

«Юридична освіта майбутнього 

перспективні та пріоритетні напрями 

наукових досліджень» Сертифікат 
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7 Професор кафедри 

фінансового права та 

фіскального 

адміністрування, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Андрущенко І.Г. Національна академія внутрішніх справ, 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

(12ПК 08751177/008562). Тема:  

«Методика викладання теми «Правове 

регулювання страхової діяльності» з 

дисципліни «Фінансове право»,  

01.02.2017 рік. 

8 Професор кафедри 

фінансового права та 

фіскального 

адміністрування, доктор 

економічних наук, 

професор 

Предборський В.А. Національна академія внутрішніх справ 

Інститут післядипломної освіти  НАВС 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  12 

ПК 08751177/007770, від 21.12.2016. Тема: 

Методика викладання теми 

«Менеджмент якості (на прикладі 

поліції)» 

 

9 Доцент кафедри 

фінансового права та 

фіскального 

адміністрування, 

підполковник поліції. 

кандидат юридичних наук, 

доцент 

Островерх Л.Л. Національна академія внутрішніх справ 

Свідоцтво 12СПК 963503, 

Тема: «Психолого-педагогічні засади 

підготовки фахівців для ОВС», 25 січня 

2014 р. 

10 Професор кафедри 

фінансового права та 

фіскального 

адміністрування, кандидат 

економічних наук  

Кухаренко В.Д. Національна академія внутрішніх справ 

Інститут післядипломної освіти  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

12 ПК 08751177/007764, видано 

21.12.2016. Тема: Методика викладання 

теми «Економічна система суспільства і 

власність» 

 

11 Доцент кафедри 

фінансового права та 

фіскального 

адміністрування, кандидат 

юридичних наук 

Борцевич П.С. Навчально-методичний центр Державної 

служби фінансового моніторингу 

України, Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СПВ 118021). Тема: 

«Боротьба з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, 

і фінансуванням тероризму» 2014 рік. 

12 Доцент кафедри 

фінансового права та 

фіскального 

адміністрування, кандидат 

економічних наук 

Кощинець М.І. Балтійський науково-дослідний інститут 

проблем трансформації економічного 

простору 

(м. Рига, Латвія), сертифікат C 20170722. 

Тема: «Інноваційні освітні технології: 

Європейський досвід та його 

впровадження у підготовку фахівців з 

економіки та управління», 02.08.2017р. 

13 Професор кафедри 

оперативно-розшукової 

діяльності, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Гринчак В.М. Навчально-методичний центр Державна 

служба фінансового моніторингу 

України, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 СПВ 118017. Тема: 

«Боротьба з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом і 

фінансуванням тероризму» 22.10.2014 р. 

Національна поліції України 

Зняття інформації з транспортних 

комунікаційних мереж; інформаційно-

аналітичного забезпечення оперативно-
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розшукової діяльності підрозділів 

кримінальної поліції та кримінального 

провадження органів досудового 

розслідування 27.07.2017 р. № 426 

Національна поліція України, 

підвищення кваліфікації на семінарі 

«Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; 

Інформаційно-аналітичного 

забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності підрозділів кримінальної 

поліції та кримінального провадження 

органів досудового розслідування» (8 

годин) 

Сертифікат про короткострокове 

підвищення кваліфікації, 27.07.2017 № 

426 

14 Доцент кафедри 

оперативно-розшукової 

діяльності, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Ольшевський К.М. Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, свідоцтво 12ПК 

08751177. Тема: «Методика викладання 

дисципліни «Особливості проведення 

НСРД у ВНЗ МВС України»25 січня 

2017 року 

15 Професор кафедри 

оперативно-розшукової 

діляльності, майор поліції, 

кандидат юридичних наук, 

доцент 

Марков М.М. Навчально-методичний центр 

Держфінмоніторинг України Державна 

служба фінансового моніторингу 

України. Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 СПВ 106429. Назва курсу 

«Боротьба з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом в 

фінансуванням тероризму». 

 

16 Завідувач кафедри 

кримінального процесу, 

підполковник поліції, 

кандидат юридичних наук 

Рожнова В.В. Навчально-методичний центр Державної 

служби фінансового моніторингу 

України, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12 СПВ № 130841 від 20.03.2015 

Вища школа верховенства публічного і 

індивідуального «Аpeiron» (Краків), 

сертифікат про підвищення кваліфікації 

від 10.10.2017 

17 Професор кафедри 

кримінального процесу, 

кандидат юридичних наук 

Азаров Ю.І. Навчально-методичний центр Державної 

служби фінансового моніторингу 

України, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 СПВ № 116085 від 

20.03.2015 

Курси на тему «Основи методів та 

тактики поліцейських розслідувань» (13-

20 вересня 2017), м. Київ, свідоцтво про 

участь від 20.09.2017 
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18 Професор кафедри 

кримінального процесу, 

кандидат юридичних наук 

Галаган О.І. Інституті післядипломної освіти НАВС, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12 ПК 08751177/008105 – 2016 

Навчально-методичний центр Державної 

служби фінансового моніторингу 

України. Тема: Методика підготовки та 

проведення занять з навчальної 

дисципліни "Прокурорський нагляд" 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПВ № 132415 від 19.11.2014 

19 Професор кафедри 

кримінального процесу, 

підполковник поліції, 

кандидат юридичних наук 

Омельченко О.Є. Навчально-методичний центр Державної 

служби фінансового моніторингу 

України, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12 СПВ № 130833 від 20.03.2015 

– Громадська організація «Відкритий 

світ молоді», Міжнародний семінар на 

тему «Формування свідомого та 

відповідального ставлення до 

батьківства як основа сучасної сімейної 

політики» 10.10.2017 (Будапешт, 

Угорщина); 

– Європейська програма навчання у 

сфері прав людини для представників 

юридичних професій (HELP) Ради 

Європи на тему: «Протидія навмисному 

неналежному поводженню в світлі 

ЄКПЛ» (м. Київ), сертифікат від 

21.12.2017 

 

20 Професор кафедри 

кримінального процесу, 

підполковник поліції, 

кандидат юридичних наук 

Савицький Д.О. Навчально-методичний центр Державної 

служби фінансового моніторингу 

України. Тема: Боротьба з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансуванням  

тероризму, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12 СПВ № 130843 від 20.03.2015 

21 Професор кафедри 

криміналістики та судової 

медицини, 

кандидат медичних наук, 

доцент 

Несен О.О. 1. Громадська організація «Захист 

Патріотів» лист-підтвердження № 002-15 

від  25 листопада 2015 

11.11.2015 до 12.11.2015 

14 годин 

2. Державний навчальний заклад 

післядипломної освіти Навчально-

методичний центр Державного 

фінансового моніторингу України тема: 

«Боротьба з легалізацією (відмиванням) 

доходів одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванням тероризму та 

фінансуванням розповсюдження зброї 

масового знищення»,, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації      (№ 12 СПВ 



 Додаток 4 

150122 від 22.02.2016, реєстраційний  № 

17/16) 

15.02.2016 до 22.02.2016 

72 години 

3.Національна академія внутрішніх справ 

посвідчення про проходження атестації в 

атестаційній комісії при Національній 

академії внутрішніх справ щодо 

володіння державною мовою. 

Реєстраційний № 76 від 16.06.2017 

22 Професор кафедри 

криміналістики та судової, 

кандидат медичних наук, 

доцент 

Чуприна О.В. Державний навчальний заклад 

післядипломної освіти Навчально-

методичний центр Державного 

фінансового моніторингу України тема: 

«Боротьба з легалізацією (відмиванням) 

доходів одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванням тероризму та 

фінансуванням розповсюдження зброї 

масового знищення», свідоцтво про 

підвищення кваліфікації     № 12 СПВ 

150135 від 22.02.2016, реєстраційний № 

30/16 

15.02.2016 до 22.02.2016 

72 години 

2.Військова академія м. Одеса, 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція на тему: «Спільні дії 

військових формувань і правоохоронних 

органів держави: проблеми та 

перспективи». 

Сертифікат від 08.09. 2017 

 

23 Професор кафедри 

конституційного права та 

прав людини, доктор 

юридичних наук, 

професор  

Камінська Н.В. Європейська програма навчання у сфері 

прав людини для представників 

юридичних професій (HELP) Ради 

Європи, сертифікат участі у тренінгу, 

«Протидія навмисному неналежному 

поводженню в світлі ЄКПЛ», 20-

21.12.2017 р. 

Київський університет туризму, 

економіки і права  підвищення 

кваліфікації від 29.12.2016 від 09-06/у. 

Тема:  «Туризмологія і проблеми 

забезпечення туристичної безпеки» 

24 Професор кафедри 

адміністративного права і 

процессу, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Лупало О.А. Університет менеджменту освіти НАПН 

України, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СПВ 028059 від 15 

лютого 2014 р. 

Курс: Конфлікт інтересів: треба знати! 

Через платформу відкритих онлайн-

курсів Promotheus, НАЗК 

сертифікат виданий 27.12.2017 

25 Доцент кафедри цивільного 

права і процесу, 

підполковник поліції, 

кандидат юридичних наук 

Шаповал Л.І. Державний навчальний заклад 

післядипломної освіти «Навчально-

методичний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації спеціалістів з 

питань фінансового моніторингу в сфері 
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боротьби з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванням тероризму». 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

(ДЗ№33695210/000296-16. 

 Тема: «Боротьба з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванням 

тероризму та фінансуванням 

розповсюдження зброї масового 

знищення». 

25 квітня 2016 року 

26 Професор кафедри 

кримінального процесу, 

підполковник поліції, 

доктор юридичних наук 

Таран О.В. Українська школа законотворчості 

Інституту законодавства Верховної Ради 

України курс: «Законотворча 

діяльність», сертифікат від 02.07.2013 

Інститут законодавства Верховної Ради 

України,  свідоцтво  12 СПК №987523 

від 02.07.2013; 

 

27 Професор кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та судових 

експертиз, 

доктор 

біологічних 

наук 

Котляренко Л. Т. Курси оцінювання рівня вільного 

володіння державною мовою (Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка) Посвідчення (П2562017) 10 

липня  2017 р. 

Учасник Міжнародної науково-

практичної конференції «Реалізація 

державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі». Сертифікат від 

9 грудня 2016 р. 

28 Професор кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та судових 

експертиз, 

кандидат 

юридичних наук 

Воробей О.В. 1. Учасник Міжнародної науково-

практичної конференції «Реалізація 

державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі» Сертифікат від 9 

грудня 2016 року 

2. Закордонне стажування в Кракові з 

1.10.17 по 10.10.17 у Policealna szkola 

detekywow I pracownikov ochrony 

«bodyguard»; Сертифікат, 2017 

 

3. Курси оцінювання рівня вільного 

володіння державною мовою (Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка) Посвідчення (1722-2017) 23 

листопада 2017 року 

29 Доцент кафедри 

криміналістичного 

забезпечення та судових 

експертиз, 

кандидат 

юридичних наук 

 

Приходько Ю.П. Учасник міжвідомчого науково-

практичного семінару «Актуальні 

питання стандартизації та акредитації 

трасо логічних досліджень та 

досліджень зброї». Сертифікат від 12 

січня 2018 року. Національний 

педагогічний університет 

 ім. М. П. Драгоманова, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 12 СС 

021252951 003411 -17. Тема: Інноватика 

у викладанні правознавчих дисциплін. 

 


