
Резюме       Нестеренко Лідія Борисівна

Дата 
народження:  

10 вересня 1978 р.

Адреса:           
службова        

58000, м. Чернівці, вул. Університетська, 19

Телефон:        моб. 0506584158      
роб. (037)2 -58-48-73

Е-mail:            l.nesterenko@chnu.edu.ua
Освіта            1995 - 2000 рр. юридичний факультет Чернівецького державного університету 

імені  Ю.Федьковича, спеціальність «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний 
рівень "магістр права".

Професійний
досвід

з 2006 р. – викладацька діяльність на посаді асистентки  кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права  юридичного факультету Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича; з 2015 р. по сьогодні - 
асистентка кафедри публічного права вказаного університету.
Забезпечую викладання практичних занять з наступних дисциплін: фінансове 
право; земельне право; реєстраційні процедури; нотаріус як державний реєстратор;
медіація в земельних спорах.
з  2017  р. –  викладач-куратор  юридичної  клініки  юридичного  факультету
Чернівецького національного університету імені  Ю.Федьковича
з вересня 2019 р. – керівниця Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу 
кафедри публічного права

Підвищення 
кваліфікації

08.11.2016–11.11.2016 р.р.  - участь в Осінній школі з "Адміністративного права та
німецьких методів вирішення казусів" в рамках спільного міжнародного проекту
Координатора  проектів  ОБСЄ  в  Україні,  Міністерства  освіти  і  науки  України,
Міністерства  юстиції  України  та  Центру  німецького  права  "Improving  legal
education and human rights education".
17-19.06.2019 р. підвищення кваліфікації в рамках сертифікатної програми 
«Перша міжнародна школа професійних навичок для керівників та 
викладачів юридичних клінік» / "The First Cross-boarded School of Professional 
Skills for Academics of Legal Clinics (International Internship) and acquiring specific 
legal clinic manager / supervisor competencies and skills" на базі Варшавського 
університету (м. Варшава, Польща).

Додаткові 
відомості 

Знання іноземних мов: українська, російська - вільно
англійська, німецька - базовий рівень

Громадська 
діяльність 

Членкиня громадської організації «ГО Правничий щит»
Членкиня громадської організації «Буковинський центр медіації»
29 березня 2018 р. - участь в тренінгу «Документування процесу медіації. 
Практичний аспект». Організатор - Український центр медіації, м. Київ
10-12.04.2019 р. - участь у тренінгу «Як ефективно спланувати та провести 
діалог», м. Київ, організованому  Координатором проектів ОБСЄ в Україні у 
рамках проекту «Діалог заради реформ і суспільного єднання в Україні»
6.06.2019 р. - участь в якості запрошеного лектора з темою: «Позасудові способи 
захисту прав громадян» на тренінгу в рамках реалізації проекту: «Правова освіта 
та принципи захисту прав громадян параюристами територіальних громад 
Чернівецької області», за підтримки ГО «Мережа правового розвитку».
Керівниця регіональної ініціативи “Юридичні клініки – агенти популяризації 
медіації як способу вирішення спорів”, який впроваджується юридичною клінікою
юридичного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича у партнерстві з юридичними 
клініками Університету Короля Данила,  Прикарпатського факультету НАВС 
«Феміда», Прикарпатського університету ім. В.Стефаника в межах проекту 
“Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації 
юридичних клінік України”, що здійснюється Асоціацією юридичних клінік 
України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Особисті 
якості

Комунікабельність, уважність, відповідальність, бажання самовдосконалюватися, 
вміння вести переговори, вміння планувати, вміння аналізувати обставини.


