
Марія Цип’ящук – викладачка,  тренерка з прав людини та виборчих прав, адвокатка,
правозахисниця.

Професійна освіта – магістр права, НУ “Острозька академія” (2004-2009)

Додаткова вища освіта – стажування на Факультеті права Маастрихтського університету,
Нідерланди – січень-липень 2012 р. 

Основна діяльність

 викладачка  НУ  “Острозька  академія”  (міжнародне  право,  міжнародне  приватне
право, Права Людини, юридична практика, юридична психологія) – з 2009 р. 

 керівниця юридичної клініки “Pro bono” НУ “Острозька академія” – з вересня 2009
по вересень 2018 р. 

 членкиня  Правління  Асоціації  юридичних  клінік  України  –  з  грудня  2016  р.
Менеджерка з розвитку комунікаційного напрямку АЮКУ – з листопада 2017 р.
Брала участь у багатьох моніторингах юридичних клінік, що проводилися АЮКУ,
а  також  –  приймала  моніторинг  у  своїй  ЮК;  долучена  до  іншої  проектної
діяльності в межах АЮКУ. 

 правозахисниця (координаторка  та  юристка  громадської  приймальні  Української
Гельсінської  спілки  з  прав  людини  в  м.  Рівне,  спеціалізація:  протидія
дискримінації,  права військових – також співпраця з ГО “Юридична сотня”) – з
серпня 2014 р.

 координаторка  Рівненського  кіноклубу медіа  просвіти населення  з  прав людини
Docudays UA “Права людини крізь об’єктив” – з жовтня 2015 р. 

 громадський  омбудсмен  із  захисту  виборчих  прав  ВГО  “Громадянська  мережа
ОПОРА” – з січня 2019 р. 

 додатково  –  участь  у  різноманітних  моніторингах,  н-ад:  спільний  моніторинг
УГСПЛ та офісу Уповноваженого щодо доступу до публічної інформації – Харків,
2015;  моніторинг  дотримання  свободи від  катувань  осіб,  які  побували  у  полоні
(проект  ОБСЄ БДІПЛ)  –  впродовж 2015  р.;  спільна  виїзна  моніторингова  місія
УГСПЛ та ХПГ щодо фіксування злочинів на прифронтових територіях – лютий
2016  р.;  моніторинг  доступності  та  якості  надання  послуг  місцевими  центрами
БВПД (УГСПЛ) – 2016/2017 р.; Місцевий індекс прав людини в м. Рівне, м. Острог,
Пісківська ОТГ (УГСПЛ) – 2018 р. 

З  останніх  відзнак:  лауреатка  Конкурсу  “Молодий  правник  року  -  2019”  у  номінації
“Молодий правник – громадський діяч”, організованому Координаційною радою молодих
юристів при Міністерстві юстиції України 


