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Професійний досвід: 

 близько 10 років викладацької діяльності 

 9 років управління юридичною клінікою при Національному університеті “Острозька 
академія” 

 більше 10 років тренерської діяльності за напрямками розвитку “м’яких навиків” (soft 
skills) та прав людини, прав військовослужбовців. Працювала в рамках діяльності студентської 
організації ELSA-Україна (національна тренерка), також – була тренеркою для нової патрульної 
поліції; громадських радників; є діючою тренеркою в рамках проекту “Університет – простір прав 
людини” від Освітнього Дому прав людини в Чернігові та проводила більше 100 інших тренінгів 
для різних цільових аудиторій  

 5 років в участі правління Асоціації юридичних клінік України, зокрема – організація 
національного раунду Олімпіади з консультування клієнтів; останні півтора року займаюся 
розвитком комунікаційного напрямку 

 близько 5 років правозахисної діяльності в рамках роботи громадської приймальні 
Української Гельсінської спілки з прав людини в м. Рівному 

Професійна освіта: 
Січень – липень 2012 р.: Університет Маастрихту, Королівство Нідерланди, Факультет права 

– стажування (навчання).  

2008 – 2009 рр.: Національний університет “Острозька академія”, правничий факультет, 

спеціальність “Правознавство” – магістр права (диплом з відзнакою)   

Експертні сфери: права людини, сучасна методика викладання і юридична клінічна освіта 
Досвід організації та проведення моніторингів:  

Лютий - листопад, 2016 р. – участь в реалізації проекту: “Моніторинг гарантій заборони 

катувань щодо осіб, які побували в заручниках (полоні)”, проект підтриманий БДІПЛ ОБСЄ.  

Лютий, 2017 р. – участь у спільній моніторинговій місії УГСПЛ та ХПГ в зоні АТО (селища 

Новотроїцьке, Чермалик, Гранітне, Трудовскіє) на предмет виявлення порушень прав людини в 

зоні проведення збройного конфлікту  

Жовтень, 2017 – проведення моніторингу доступності центрів системи безоплатної 

правової допомоги в Рівненській області, який організовувався Українською Гельсінською спілкою 

з прав людини 

Квітень - серпень 2018 р. – участь у проекті УГСПЛ “Місцевий індекс прав людини” в 

Рівненській області, керівниця моніторингової групи 

Додатково 
З 2015 року є модераторкою Рівненського Docu/Клубу Міжнародного кінофестивалю 

документального кіно про права людини Docudays UA “Права людини крізь об’єктив”; У 2017 році 

- регіональна координаторка мандрівної виставки “Кожен має право знати свої права” 

У 2017-2018 роках залучалася Програмою USAID “Нове правосуддя” як локальна експертка з 

якості освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання процесів якості освіти у двох 

юридичних вишах України. 

Іноземні мови: англійська, російська – вільне володіння   
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