
 

 

Шановні колеги! 
 
Більше 4 місяців захисники та захисниці України мужньо й відважно 
обороняють нашу Батьківщину, а ми демонструємо єдність і незламність 
духу. У ці нелегкі часи ми повинні швидко реагувати на всі зміни, які 
відбуваються в нашій країні, щоб мати змогу ефективно організувати свою 
діяльність, зокрема освітню. Саме тому Одеський державний університет 
внутрішніх справ та Центр українсько-європейського наукового 
співробітництва вирішили організувати підвищення кваліфікації з метою 
надати теоретичні та практичні поради стосовно парадигми вищої освіти в 
умовах війни і глобальних викликів XXІ століття. 
 
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському науково-педагогічному 
підвищенні кваліфікації «Парадигма вищої освіти в умовах війни та 
глобальних викликів XXІ століття», яке відбудеться 18 липня – 28 серпня 
2022 року. 
 
Захід присвячений 100-літньому ювілею Одеського державного 
університету внутрішніх справ. 
 
Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез 
науково-методичних доповідей в електронній формі. 
 
Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і 
розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів. 
 
У межах заходу передбачено проведення трьох онлайн-лекцій на 
платформі ZOOM: 
• 26 липня о 14:30 – лекція «Засоби формування «soft skills» як 
еквіваленту професійних компетенцій у світі VUCA». Спікер – Надибська 
Оксана Ярославівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри соціально-економічних дисциплін Одеського державного 
університету внутрішніх справ; 



• 2 серпня о 14:30 – лекція «Інформаційна безпека та кібергігієна науково-
педагогічних працівників в сучасних умовах розвитку освітнього 
середовища». Спікер – Ковальова Олена Володимирівна, кандидат 
юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 
адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету 
внутрішніх справ; 
• 9 серпня о 14:30 – лекція «Освіта в сфері прав людини в умовах 
збройного конфлікту». Спікери – Матвєєва Лілія Георгіївна, доктор 
юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права 
Одеського державного університету внутрішніх справ; Балтаджи Поліна 
Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
державно-правових дисциплін Одеського державного університету 
внутрішніх справ. 
 
Учасникам необхідно до 15 липня 2022 року (включно): 

1) заповнити заявку; 
2) надіслати на електронну адресу advanc_training@cuesc.org.ua 

відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску 
(координатор направить вам реквізити після того, як ви заповните 
заявку). 

3) Більш детальну інформацію про захід Ви можете переглянути в 
додатку до цього повідомлення та на сайті. 

 
 

Завантажити додаток 
 

Центр українсько-європейського наукового співробітництва 

 

Контактний телефон: + 38 (068) 487 24 43 

Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua 

Електронна адреса: advanc_training@cuesc.org.ua 
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