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Марія ЦИПʼЯЩУК 

 

Особиста інформація: 

Імʼя та прізвище: Марія ЦИПʼЯЩУК  

Адреса: вул. Романа Шухевича, 10/58, м.Рівне, Україна, 33016 

Контактний 

телефон: 

+38 067 363 41 31; +38 097 703 48 55 

e-mail: mariia.tsypiashchuk@oa.edu.ua  

Дата народження: 27.08.1987 

Громадянство: Україна 

Володіння 

мовами: 

Українська – рідна (вільне володіння) 

Англійська – просунутий рівень (С1) 

Російська – вільне володіння  

  

Вища освіта у сфері права  

Національна вища освіта  

Дати: Вересень 2004 - Червень 2009 

Ступінь: 

 

2004-2008 – Бакалавр права, диплом з відзнакою 

2008-2009 – Магістр права, диплом з відзнакою 

 

Найменування 

закладу освіти: 

 

Національний університет “Острозька академія” 

вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., Україна, 35800,  

номер телефону: +38 (03654) 2 29 49  

веб-сайт: http://www.oa.edu.ua/  

  

Додаткова (іноземна освіта) 

Дати: Січень-липень, 2012  

  

Форма навчання: Студентка за контрактом 

 

  

Навчальні 

дисципліни: 

Юридичне письмо, Міжнародне договірне право, Юридична 

англійська мова, Порівняльне цивільне право, Міжнародне приватне 

право, Legal Writing, Legal English, European Contract Law, 

Comparative Civil Procedure, Moot Court Training 

  

Найменування 

закладу освіти: 

 

Університет Маастрихту, Факультет права 

адреса: Bouillonstraat 1-3, 6211 LH Maastricht, Netherlands 

(Нідерланди)  

номер телефону: +31 43 388 3259  

веб-сайт: https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/faculties/faculty-

law  

  

Юридична зайнятість та досвід роботи   

Основне місце роботи  

Дати  
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Лютий, 2020 – досі Адвокатка 

 Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1808 від 

21.02.2020 року, видане Радою адвокатів Рівненської області на 

підставі рішення №15 від 24.01.2020 р. 

Обовʼязки та 

завдання: 

Представництво клієнта в судах, інших адміністративних органах; 

юридичне консультування. Ключові галузі: недискримінація, воєнні 

злочини та злочини проти людяності, захист прав 

військовослужбовців, доступ до інформації, захист прав ув'язнених, 

інші питання у сфері захисту прав людини.  

  

Вересень, 2009 – 

досі 

Викладачка права у Національному університеті “Острозька 

академія” 

 

Обовʼязки та 

завдання: 

Проведення лекційних та практичних занять із різних курсів права, 

зокрема: ‘Англійська мова для юристів’, ‘Права людини та їх захист’, 

‘Міжнародне право’, ‘Міжнародне приватне право’, ‘Юридична 

психологія; тренерство та супровід команд для участі у студентських 

змаганнях з права (змагання з міжнародного права ім. Філіпа 

Джесапа, Міжнародних змагань з консультування клієнтів) 

  

Вересень, 2009 – 

Серпень, 2018, 

Вересень 2020 – 

досі 

Керівниця юридичної клініки “Pro bono” Національного університету 

“Острозька академія” 

Обовʼязки та 

завдання: 

Загальне управління юридичною клінікою, навчання студентів з  

інтервʼювання та консультування клієнтів, інтерактивної 

правопросвіти за методикою “Street Law”,  організація надання 

правової допомоги в юридичні клініці, soft skills для правників 

проєктний та тайм менеджмент, зрозуміле юридичне письмо, 

особистий брендинг тощо); впровадження програми “Street Law” в 

загальноосвітніх закладах Рівненської та інших областей України; 

налагодження партнерства юридичної клініки із національними 

(зокрема - УГСПЛ) та іноземними партнерами (польськими та 

білоруським юридичними клініками, іншими фахівцями у сфері 

права) 

  

Інша професійна правова діяльність (громадський сектор) 
 

Січень, 2019 – досі 

 

Громадський омбудсман із захисту виборчих прав Громадянської 

мережі “ОПОРА” в Рівненській області (моніторинг розслідування 

правопорушень у сфері виборів та судової практики у виборчий та 

післявиборчий періоди; надання консультацій та складання 

процесуальних документів з питань виборчого законодавства; 

проведення тренінгів для поліції та інших цільових груп з виборчого 

права; фокусовані сфери: проведення моніторингу фізичного 

доступу маломобільних осіб до виборчих дільниць та виборчого 

процесу в цілому; навчання поліцейських щодо фіксування та 

розслідування виборчих правопорушень (Рівненська, Хмельницька, 

Тернопільська, Херсонська та ін. області); проведення дослідження 

щодо гендерної недискримінації у виборчому процесі) 
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Лютий, 2015 - досі Членкиня Правління ГО “Асоціація юридичних клінік України” 

(Координація та організація Національної Олімпіади юридичних 

клінік України із консультування клієнтів (з 2015 року і досі) та 

координація участі команд від України (Національна представниця) 

в Міжнародних Змаганнях з консультування клієнтів ім. Брауна-

Мостена; також – членкиня проєктних груп (розробка та 

впровадження) усіх проєктів Асоціації; менеджерка із комунікації 

(функціонування веб-сайту та інших каналів комунікації, внутрішня 

мережева комунікація та комунікація з національними й 

міжнародними партнерами Асоціації) 

 

Серпень, 2014 – 

досі 

Координаторка та юристка громадської приймальні Української 

Гельсінської спілки з прав людини в м. Рівному (створення, запуск 

та загальна координація приймальні, супровід юридичних справ 

(надання правової інформації, консультацій, складання 

позапроцесуальних та процесуальних документів, представництво в 

судах та органах влади, документування воєнних злочинів, 

аналітична діяльність, правопросвітня діяльність) 

 

Вересень, 2015 – 

досі 

Модераторка Рівненського кіноклубу медіа-просвіти населення з 

прав людини Міжнародного фестивалю документального кіно про 

права людини Docudays UA в Рівненській області “Права людини 

крізь обєктив” (організація показів та обговорення фільмів для різних 

цільових аудиторій (учнів, студентів, увʼязнених; навчання 

модераторів кіноклубу; розробка сценаріїв до обговорення фільмів) 

 

Лютий 2016 року – 

жовтень 2018 року  

Навчання нової патрульної поліції, дільничних інспекторів, слідчих 

Національної поліції України (проведення тренінгів з модулів “Права 

людини та їх захист”, “Основи недискримінації”, “Протидія 

корупції”) 

  

Інший професійний досвід у сфері права та прав людини  

Дати  

28 травня, 3 

червня, 2011 

Організація та участь у двох круглих столах в межах співпраці 

юридичних клінік Прикарпатського національного університету ім. 

В. Стефаника та Національного університету “Острозька академія” 

на тему: “Захист прав дітей та молоді”   

 

25-28 лютого, 2013 Участь у семінарі із педагогічної майстерності; сертифікат  

 

2015-2021 Координаторка та організаторка Національної Олімпіади юридичних 

клінік України з консультування клієнтів 

 

Лютий-Листопад, 

2016 

Учасниця команди розробників та впровадження проєкту 

“Моніторинг гарантій дотриманні заборони катувань щодо осіб, які 

перебували у заручниках (полоні)”, проєкт впроваджувався за 

підтримки ОБСЄ/БДІПЛ (OSCE/ODIHR) 
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18-19 березня, 

2016 

Розробка та проведення тренінгу для адвокатів системи безоплатної 

правової допомоги на тему: “Правова допомога військовим, які брали 

участь у збройному конфлікті на сході України”, Київ, Україна 

 

Липень, 2016 Членкиня комісії з обрання голів бюро безоплатної правової 

допомоги в Рівненської області за рішенням Міністерства юстиції 

України 

 

Листопад, 2016 – 

досі 

Членкиня робочої групи із доопрацювання та оновлення Типового 

Положення про юридичну клініку вищого навчального закладу 

України, призначена Наказом Міністерства освіти та науки України 

від 23 листопада 2016 року № 1414  

 

26 листопада, 2016 Розробниця тренінгу та тренерка на тему: “Юридичні алгоритми 

захисту військовослужбовців та членів їх сімей”, Херсонська школа 

для активних громадян, Херсон, Україна 

 

27 листопада, 2016 Розробниця тренінгу та тренерка на тему: “Юридичні алгоритми 

захисту військовослужбовців та членів їх сімей”, Херсонська школа 

для працівників системи безоплатної правової допомоги у 

Херсонській області, Херсон, Україна 

 

Березень-серпень, 

2017 

Експертка Програми USAID “Нове правосуддя” із проведення 

Зовнішнього незалежного оцінювання якості вищої правничої освіти 

в Національному університеті “Одеська юридична академія”, Одеса, 

Україна 

 

5 квітня, 2017 Розробниця тренінгу та тренерка “Юридичні механізми подолання 

корупції”, в межах проєкту ГО “Регіональний центр 

євроінтеграційних проектів”, Рівне, Україна 

 

8-9 квітня, 2017 Учасниця та спікерка на 27ій Польській національній конференції 

юридичних клінік, Варшава, Польща (сертифікат участі) 

 

10-25 травня, 2017 Співавторка та тренерка тренерів навчальної програми для 

громадських радників (параюристів) на тему: “Права людини та їх 

захист”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та БО 

“Українська фундація правової допомоги”, Чернігів, Україна.  

 

Серпень-вересень, 

2017 

Експертка-консультантка ГО ‘СТАН арт груп’ із розробки модулю 

для національних та іноземних студентів на тему: “Права та 

обовʼязки іноземних студентів”, за підтримки Корпусу Миру, США 

 

1-3 серпень, 2017 Учасниця та спікерка на першому Освітньому Фесті прав людини 

Освітнього дому прав людини в Чернігові. Тема воркшопу: “Доступ 

до публічної інформації як ефективний інструмент у захисті прав 

людини”, Чернігів, Україна 

 

Жовтень, 2017 Проведення моніторингу діяльності місцевих центрів безоплатної 

правової допомоги в Рівненській області на предмет їх доступності та 
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якості правової допомоги в межах проєкту Української Гельсінської 

спілки з прав людини 

 

Жовтень, 2017 - 

досі 

Співавторка блоку “Права людини та їх захист” та тренерка для усіх 

наборів громадських радників (“параюристів”), за підтримки 

Міжнародного фонду “Відродження” та БО “Українська фундація 

правової допомоги”, Чернігів, Одеса, Дніпро, Харків, Львів 

(Україна), онлайн тренінги 

 

August, 2017 – 

February, 2018 

Експертка Програми USAID “Нове правосуддя” із проведення 

Зовнішнього незалежного оцінювання якості вищої правничої освіти 

в Національному юридичному університеті ім. Я. Мудрого, Харків, 

Україна  

 

Лютий, 2017 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 

 

Квітень, 2018 – 

досі 

Експертка моніторингів діяльності юридичних клінік України на 

відповідність Стандартам юридичних клінік України (проведення 5-

ти моніторингів, написання звітів та аналітичних матеріалів, 

проведення пост-моніторингів)  

 

Квітень-серпень, 

2018  

Проведення моніторингів ОМС Рівненської області в межах проєкту 

УГСПЛ “Місцевий індекс прав людини” 

 

5-8 липня, 2018 Співорганізаторка та спікерка навчальної програми “Юридична 

клінічна освіта: сучасні вимоги стандартизації та виклики”, 

Чернівецька обл., Україна 

 

02 лютого, 2019 Розробниця блоку тренінгу та тренерка в межах Школи Юридичної 

сотні для ветеранів АТО. Виборчий блок: “Виборчі процеси. Виборчі 

права та ветерани”, Львів, Україна 

 

Квітень – грудень, 

2019 -  

Експертка та тренерка проєкту Освітнього дому прав людини в 

Чернігові “Університет – простір прав людини”, співавторка 

однойменного посібника 

 

5-8 червня, 2019 Співорганізаторка та спікерка Першої міжнародної школи 

професійних навиків для співробітників юридичних клінік, що 

організовувалася спільно Асоціацією юридичних клінік України та 

Польською фундацією юридичних клінік, Варшава, Польща 

 

15 червня, 2019 Розробниця блоку тренінгу та тренерка в межах Школи Юридичної 

сотні для ветеранів АТО. Виборчий блок: “Про вибори”, Київ, 

Україна 

 

3-5 липня, 2019 Учасниця та спікерка на Міжнародній конференції “ENCLE & IJCLE 

Conference 2019” на тему: “Досвід України у стандартизації та 
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оцінюванні діяльності юридичних клінік”, Comenius University, 

Братислава, Словаччина 

 

15-28 липня, 2019 Співорганізаторка, координаторка волонтерської служби Третього 

Освітнього Фесту прав людини, організованого Освітнім домом прав 

людини в Чернігові та Українською Гельсінською спілкою з прав 

людини, Чернігів, Україна 

 

03-04 грудня, 2019 Розробниця тренінгу та тренерка “Тренінгу для тренерів” для Мережі 

центрів громадського контролю “ДІЙ” в Україні Міжнародної 

організації “Людина в біді” (“People in Need”), Київ, Україна 

 

16-17 січня, 2020 

 

Співорганізаторка перших Центрально-європейських змагань з 

консультування клієнтів (спільна польсько-українська ініціатива), 

Краків, Польща 

 

21-23 липня, 2020 Співорганізаторка першого Фестивалю Street Law “Fin Skills”, що 

проводився ГО “Асоціація юридичних клінік України” 

 

Вересень, 2020 -

грудень, 2021 

Координаторка Міжнародної Школи з прав людини для молодих 

активістів із шести країн (Білорусь, Вірменія, Грузія, Росія, Сербія, 

Україна), за підтримки Міжнародного Фонду домів прав людини, 

онлайн та офлайн компоненти   

 

Жовтень, 2020 Тренерка з децентралізаційного та виборчого права для 

представників громад: виборців, членів виборчих комісій, кандидатів 

у Рівненській області, в межах проєкту ГО “Волинський інститут 

права” за підтримки ОБСЄ, проведення 6 тренінгів в різних 

населених пунктах області   

 

Листопад, 2020 Співрозробниця програми онлайн-навчання та тренерка для адвокатів 

з різних цивільно-правових та адміністративних питань, пов’язаних із 

захистом прав військовослужбовців. Тренінги проводилися в межах 

проєкту ГО «Юридична сотня». 

 

Жовтень, 2020 –

лютий, 2021 

Експертка програми USAID «Нове правосуддя» та Уряду України 

щодо спільного проекту гуманітарного та технічного економічного 

співробітництва щодо проведення оцінки впливу незалежного 

зовнішнього оцінювання на місцях 4 юридичних шкіл в Україні 

(Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Національний університет «Одеська юридична академія» та 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). 

 

Червень, 2020 - 

досі 

Експертка проєкту “Антикорупційний комплаєнс у вишах: від 

визначення ризиків до їх подолання”, що впроваджується ГО 

“Асоціація юридичних клінік України” за підтримки проєкту USAID 

“ВзаємоДія” та НАЗК (аналітика, розробка методології оцінювання 

ризиків, моніторинг) 
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Червень – серпень, 

2021 

Учасниця робочої групи із оновлення матеріалів інтерактивного 

курсу “Демократія: від теорії до практики”, що впроваджується в 

Україні за підтримки IFES (Міжнародної фундації виборчих систем) 

 

16-18 червня, 2021 

 

Співрозробниця та тренерка навчальної сесії в межах міжнародної 

онлайн школи для тренерів на тему: “Супервізія, зворотній звʼязок та 

оцінювання”, спільно із експертами з Австралії, Південної Африки, 

Польщі та Чехії. Навчання проводилося в межах програми e-TOT 

GAJE-IJCLE-ACCLE Worldwide Online Conference 

 

 


