
РЕЗЮМЕ
Орлова Олена Олександрівна
Вік: 38 років
Місце проживання:  м. Дніпро
Контактний телефон: 066-75-333-58, 097-400-82-84
e-mail: elenaorlova@ukr.net

Мета:  Долучитись до якісних змін в неформальній та клінічній юридичній
освітиі.
Освіта:  Навчальний заклад: Юридична академія МВС України, м. Дніпро,
Україна; науковий ступінь: кандидат юридичних наук; вчене звання: доцент.
Період  навчання: 1998-2002  р.р.: 1998  -  2002  рр.  – Юридична  академія
МВС. 2008  р –  Захистила  кандидатську  дисертацію  на  здобуття  ступеня
кандидата  юридичних  наук  за  спеціальністю  12.00.01. –  теорія  та  історія
держави  та  права,  історія  політичних  та  правових  вчень.  У  2015  році
отримала вчене звання доцента.
Досвід  роботи:  Дніпропетровський  державний  університет  внутрішніх
справа, м. Дніпро, Україна, посада: доцент кафедри теорії та історії держави
та права; період роботи: з липня 2002 р. по серпень 2018 р., доцент кафедри
загальноправових дисциплін: з вересня 2018 р. по т.ч. Обов’язки: Викладання
дисциплін («Практика ЄСПЛ», «Забезпечення прав людини та громадянина у
правоохоронній діяльності», «Теорія держави та права», «Основи гендерної
політики»,  «Право  Європейського  Союзу»),  організація  та  проведення
круглих столів та науково-практичних семінарів, диспутів тощо.

2013-2014 - Мала академія наук ;
2006-2008 – Дніпропетровський гуманітарний університет. 
2016-2018  –  наданя  правової допомоги в  межах  співпраці  із

Всеукраїнським бухгалтерським практичним журналом «Баланс».
З  жовтня  2019  року  опікуюсь  юридичною  клінікою  «Істина»

Дніпропетровського  державного  університету  внутрішніх  справ  (на
громадських засадах).

Дипломи та сертифікати: 
● Сертифікат  участі  у  «Літній  школі  із  загальної  теорії  права:

український  та  міжнародний  досвід  викладання»,  організований  та
проведений  у  межах  проекту  Координатора  проектів  ОБСЄ  в  Україні
«Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини» (м. Яремче, 2017
р.);

 Сертифікат  про  проходження  тренінгу-марафону  «Інноваційні
методи викладання, навчання та менеджменту: новітні світові та європейські
практики» (м. Київ, 2016 р.);

 Сертифікат  №  230  з  навчальної  програми  «Адвокація  прав
людини» з  обсягом 2,4 кредити (72 години).  Проект реалізовувала Школа
права  Українського  католицького  університету  за  підтримки  Посольства
Федеративної  Республіки  Німеччини в  Україні  (Центр  верховенства  права
Школи права УКУ  http://rlc.ucu.edu.ua ).



 Сертифікат  участі  у  "Літній  школі  із  загальної  теорії  права:
український  та  міжнародний  досвід  викладання",  організований  та
проведений  у  межах  проекту  Координатора  проектів  ОБСЄ  в  Україні
"Удосконалення юридичної освіти з прав людини" 16 - 18 серпня 2017 року
(м. Яремче).

 Сертифікат участі у Школі з прав людини (Курс з Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод) 20 - 21 вересня 2017 року на
базі  Національного  юридичного  університету  імені  Ярослава  Мудрого  (м.
Харків),  що проводився Координатором проектів ОБСЄ в Україні в межах
проекту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя»
спільно  з  Уповноваженим  Верховної  Ради  України  з  прав  людини  та
Агентством ООН у справах біженців за фінансової підтримки Уряду Канади
та Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

 Сертифікат участі у тренінгу за методикою MALE "Рівноправне
партнерство чоловіків та жінок для демократичного розвитку України" (11-12
квітня 2018 р., м. Дніпро).

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12 СПВ 174867 від 22
січня  2018  року  (довгострокове  підвищення  кваліфікації  (108  годин)  у
Східноукраїнському  національному  університеті  імені  Володимира  Даля  з
курсу  «Методика  викладання  юридичних  дисциплін  у  закладав  вищої
освіти»).

 Сертифікат про міжнародне стажування (Хорватія, ІІ Міжнародна
науково-практична  конференція  «Єдиний  освітній  простір  Україна  -  ЄС»
травень 2019 року) з англомовним додатком у форматі 5-ECTS із внесенням
даних до єдиного реєстру сертифікатів із застосуванням QR-коду.

Мовні дані: Українська - вільно; російська - вільно.

Додаткова інформація:
Маю досвід роботи з ПК та офісною технікою. Вільно володію програмами:
Word, Excel. Наявність закордонного паспорту.

Ділові якості:
Відповідальність,  пунктуальність,  комунікабельність,  старанність,
енергійність, вміння працювати в команді. Здібність до швидкого навчання. 
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