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ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ

Юрист, науковець, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права НУ ОЮА
Директор директорату стратегічного планування громадської організації
"Міжнародна фундація розвитку"

ПУБЛІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Надання юридичної допомоги засудженим в установах виконання покарань в
Одеській області (2012-2018 рр.);
підвищення кваліфікації співробітників Державної кримінально-виконавчої
служби (на протязі 2015 - 2018 років);
участь в організації та проведенні круглого столу «Community policing – нова
парадигма діяльності поліції» - 2018 році

ДОСВІД
РОБОТИ

Національний університет
"Одеська юридична академія"

Вересень - 2009 — лютий - 2014

асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Досвід роботи:
- навчальна (викладання курсів : "Кримінально-виконавче право", "Права людини у
сфері кримінальної юстиції", "Кримінологія", написанням та рецензування
кваліфікаційних робіт, організація самостійної та практичної підготовки студентів);
- методична (розробка методичних посібників, робочих програм курсів, тематичних
матеріалів для написання кваліфікаційних робіт тощо);
- наукова (написання тезисів, наукових та аналітичних статей, написання дисертації
тощо);
організаційна (участь в організації наукових та міжнародних конференціях,
семінарах, круглих столах, наукових заходах для студентів тощо)

Національний університет
"Одеська юридична академія"

вересень 2014 — по теперішній
час

доцент кафедри кримінології та кримінально виконавчого права
Досвід роботи:
- навчальна (викладання курсів : "Кримінально-виконавче право", "Сучасні
пенітенціарні системи", "Права людини у сфері кримінальної юстиції",
"Кримінологія", "Попередження загальнокримінальної злочинності", керівництво
написанням та рецензування кваліфікаційних робіт, організація самостійної та
практичної підготовки студентів);
- методична (розробка методичних посібників, робочих програм курсів, тематичних
матеріалів для написання кваліфікаційних робіт тощо);
- наукова (написання тезисів, наукових та аналітичних статей, написання
монографій, відгуків на законопроекти, тощо);
організаційна:
- заступник декану факультету міжнародно-правових відносин (2016-2017
рр): організація навчального процесу на факультеті; планування навчальної,
навчально - методичної, науково-методичної, науково-дослідної, організаційноАльона Марчук
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методичної роботи; контроль виконання графіка навчального процесу та розкладу
навчальних занять на факультеті тощо.)

ОСВІТА

Бакалавр права (диплом з
відзнакою)

вересень 2004 — липень 2008

Національний університет "Одеська юридична академія"

Магістр права (диплом з
відзнакою)

вересень 2007 — липень 2008

Національний університет "Одеська юридична академія"

Кандидат юридичних наук

жовтень 2011 — липень 2013

аспірантура Національного університету "Одеська юридична академія"
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з
проблем забезпечення прав засуджених в Україні, за спеціальністю 12.00.08–
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
ІНТЕРЕСИ

Інтереси в публічній діяльності :
- розвиток наукової та освітньої сфери;
- захист прав осіб в Україні та міжнародних інституціях;
- реформування пенітенціарної системи держави;
- запровадження позитивного зарубіжного досвіду в кримінально-виконавчу систему
України;
- реформування системи органів публічної влади
Професійні інтереси:
-іноваційна діяльність в освітній сфері;
-вивчення впливу призонізації на суспільство;
- міжнародно-правові та національні стандарти поводження із засудженими;
- юридична допомога юридичним та фізичним особам
Спортивні інтереси:
- гірськолижний спорт;
- дайвінг;
- сноркелінг;
- парасейлінг

ДОСЯГНЕННЯ
ТА ВІДЗНАКИ

Присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінальногії та кримінальновиконавчого права НУ ОЮА у 2016 році
Присвоєно звання Почесного члена союзу юристів України у 2017 році
Наявні сертифікати учасника понад двадцяти науково-практичних українських та
міжнародних конференцій

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендації надаються за запитом.

Альона Марчук
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