
Анжела Кричина
Бізнес та сімейний медіатор, бізнес тренер, адвокат з 
практичним досвідом 20-річнoї роботи в судах загальної
юрисдикції, з них останніх 13 років на посаді судді
Оболонського районного суду м.Києва. 
Співзасновник та член правління Асоціація Сімейних
Медіаторів України: afmu.org.ua, Ліга медіаторів України, 
бізнес медіатор Центр медіації Київської торгово-
промислової палати та координатор проекту по наданню
медіації як соціальної послуги в рамках співпраці ГО «Ліга
медіаторів України» та Служб у справах дітей, Соціальних
служб районних державних адміністрацій м.Києва. Викладач
Вищої школи адвокатури Національної Асоціації адвокатів
України та запрошений викладач Бізнес школи «КРОК».

+38 050 469 65 49 krychyna1971@gmail.com Anzhela Krychyna

Приймала участь як викладач, тренер
та коуч в  таких проектах:

• «Підвищення поінформованості суддів та адвокатів щодо
медіації та обізнаності громадян про медіацію для 
покращення доступу до правосуддя та підвищення
ефективності судової влади» (Українська Академія
Медіації, USAID)  ( Чернігів, 2018); 

• "Підвищення кваліфікації співробітників ЦСССДМ по 
роботі з сімейними конфліктами" в рамках співпраці між
GIZ Ukraine та Інститут миру і порозуміння. ( Харків, 2018);

• Проведено авторський тренінг «Застосування
медіаційних технік при врегулюванні спору за участю
судді» (Оболонський районний суд м.Києва, січень, 2019);

• Неодноразово проведено тренінг у співавторстві з 
Ганною Гаро в Вищій школі адвокатури НААУ на тему: 
«Особливості роботи адвоката в сімейній медіації: 
залучення, супровід, документообіг».

• Програмі «Магістр медіації та менеджменту конфліктів», 
курс: «Поняття медіації. Альтернативні способи
вирішення конфліктів. Процес медіації, принципи та 
етапи» Бізнес школи КРОК.

ОСВІТА

1991-1997 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА
факультет Правознавство
за фахом юрист

2003 ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА ТА 
АКАДЕМІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ
підвищення кваліфікації та навчання
за курсом: «Правосуддя»

2014 НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ
підвищення кваліфікації та навчання за 
програмою для суддів місцевих загальних
судів спецкурс: «Докази і доказування у 
кримінальному провадженні в суді першої
інстанції»

Має досвід роботи в комерційних та державних установах. 

ПІДГОТОВКА ЗА ФАХОМ «МЕДІАЦІЯ», «СІМЕЙНА 
МЕДІАЦІЯ», «БІЗНЕС МЕДІАЦІЯ», «БІЗНЕС ТРЕНЕР»:

2017-2018 Український Центр Медіації Києво-
Могилянської Бізнес Школи

2017 ТПП Мюнхена і Верхньої Баварії

2018 Ліга медіаторів України

2018 Інститут миру і порозуміння за 
спецкурсом: «Принципи та інструменти
відновного правосуддя в роботі
медіатора з кримінальними
ситуаціями»

2018 Центр бізнес освіти Київської торгово-
промислової палати

2019 Cтажування в Family Meditation Council 
(Великобританія)

http://afmu.org.ua/
http://limu.org.ua/
http://kiev-chamber.org.ua/uk/100/page/2/
https://bs.krok.edu.ua/ru/prepodavateli/menedzhment-i-liderstvo/anzhela-krichina/
https://www.facebook.com/krychyna.anzhela
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