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Освіта 

З 2010-2015 рр. навчалась в Інституті прокуратури та слідства Національного університету 

«Одеська юридична академія » та отримала диплом магістра, за спеціальністю «081-Право». 

З 2015-2018 рр. навчалась в аспірантурі Національного університету «Одеська юридична 

академія». 

16.03.2019 р. захистила кандидатську дисертацію в Національному університеті «Одеська 

юридична академія»; рішення Атестаційної колегії МОН України від 20.06.2019 р. 

З 2017-2019 рр. навчалась на Факультеті агротехнологій в Миколаївському національному 

аграрному університеті та отримала диплом магістра за спеціальністю «Агрономія». 

Професійний досвід 

З 2012 р. по теперішній час працюю юрисконсультом в ФГ «Орбіта» (за сумісництвом). 

З 2015-2019 рр. працювала молодшим науковим співробітником науково-дослідної 

частини Національного університету «Одеська юридична академія». 

З 2019-2022 рр. працюю доцентом на кафедрі кримінального процесу Одеського 

державного університету внутрішніх справ.  

З 14.04.2022 р. призначена завідувачкою юридичної клініки Одеського державного 

університету внутрішніх справ. 

 18.05.2022 р. отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Стаж в галузі права понад 5 років (з моменту закінчення закладу вищої освіти), стаж 

наукової роботи 4 роки, стаж науково-педагогічної роботи 2 роки. 

 

Наукові досягнення та кваліфікація 

В період з 24.09.2019 р. по 26.09.2019 р. приймала участь в тренінгу для професіоналів 

«Структуроване процесуальне інтерв’ю з дітьми-потерпілими та свідками» (де під час заходу 
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тренер Ніно Дарсадзе та тренер Давід Хучуа звернули увагу на Протокол Національного 

інституту здоров’я дитини та розвитку людини, в якому надавались рекомендації для проведення 

допиту дитини, яка зазнала насильства або стала свідком насильства в кримінальному 

провадженні). 

У 2019 році пройшла онлайн стажування «Сучасні тенденції в освіті в сучасному 

інформаційному просторі та науковій діяльності. Європейський досвід та практика» (Modern 

trends in education in the modern information space and scientific activity. European experience and 

practice) в Інституті освітнього та професійного розвитку  Будапешту та отримала сертифікат.  

У 2020 році прийняла участь у тренінгі – семінарі «Медіація як інструмент врегулювання 

цивільних, адміністративних спорів та незначних кримінальних правопорушень», організованих 

юридичною клінікою та Центром медіації Одеського державного університету внутрішніх справ 

(ОДУВС) спільно з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні (EUAM) (15,22,29 

вересня 2020 р.) та отримала сертифікат. Окрім того, у вищезазначеному році, отримала 

сертифікат, що засвідчує завершення  курсу англійської мови та володіння на рівні В2 (відповідно 

до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти). 

У грудні 2020 року отримала Свідоцтво № 102680, що засвідчує авторські права на 

монографію «Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контексті 

європейських стандартів справедливого судового розгляду». 

У 2021 році пройшла онлайн курс на тему: «Злочинність, пов'язана з наркотикам і ринки 

наркотиків - стратегічний аналіз», який був організований Клайдасом Кучалькісом -  керівником 

програми CEPOL, Тімом Сурмонтом – науковим аналітиком EMCDDA та експертами від 

Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та міжнародних організацій. 

Є автором близько 20 наукових публікацій різного формату, зокрема підготовлено 

особисто 1 монографія, у співавторстві 1 підручник, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір, 8 статей у фахових видання у т. ч. і публікації в періодичних виданнях, які включені 

до наукометричної бази Scopus.  

Сфера наукових інтересів: кримінальний процес;  захист у кримінальному провадженні 

; застосування судами України практики Європейського союзу з прав людини щодо тлумачення 

права на ефективний захист у кримінальному провадженні. 

 


