ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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ародилася 8 травня 1977 р. в м. Запоріжжі.
В 1998 р. закінчила відділення перекладу на факультеті романо-германської філології Запорізького
державного університету. В 1999 р. стала випускницею філологічного факультету рідного вишу за спеціальністю «Українська мова і література». В 2000 р. на цьому ж факультеті
завершила навчання в магістратурі за спеціальністю «Українська література». В 2003 р. закінчила аспірантуру на кафедрі
історії української літератури Запорізького державного університету і захистила кандидатську дисертацію в Дніпропетровському національному університеті на тему «Еволюція
історичної повісті в українській літературі ХІХ ст.».
Працювала викладачем ділової української та англійської мов у Запорізькому коледжі технологій та дизайну, історії української журналістики ХХ ст. та історії української
літератури в Запорізькому державному університеті, англійської мови в Міжрегіональній академії управління персоналом (Запорізька філія). Проходила стажування з англійської
мови в Республіці Мальта (Link School of English, 2000).
З 2004 р. — доцент Академії адвокатури України (м. Київ).
Має понад 50 наукових публікацій, серед яких — монографія «Право в українській історичній прозі ХІХ ст.»
(2016). Здійснює дослідження з наукових тем «Правовий дискурс в українській історичній прозі ХІХ — початку
ХХ ст.» та «Українська мова у правничому тексті» (обидві
є складовою науково-дослідницької теми кафедри української філології та суспільних наук). Пише докторську дисертацію на тему «Право в історичному романі П. Куліша
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ародився 26 листопада 1976 р. в м. Запоріжжі.
Батько, Василь Матвійович (1945 р. н.), здобув
вищу освіту із кваліфікацією інженера-механіка,
працював на будівництві та заводах м. Запоріжжя, зокрема
й обіймав керівні посади. Мати, Валентина Олександрівна
(1952 р. н.), закінчила середній медичний навчальний заклад,
була медсестрою в дитячих садках, школах, поліклініках та
лікарнях. Сьогодні батьки Романа Васильовича заслужено
відпочивають, пенсіонери. Вибір майбутнього фаху Р. В. Крупенко пояснює трьома аргументами: «По-перше, юриспруденція — це цікава справа. Вона розвиває людський інтелект,
увагу, пам’ять. По-друге, професія юриста — престижна та
перспективна. По-третє, така справа є корисною, знання
права потрібне в усіх сферах суспільної діяльності».
Упродовж 2001–2007 рр. Роман Васильович навчався
на юридичному факультеті Запорізького національного університету, який, за переконанням вдячного випускника, на
«відмінно» виконав своє головне завдання — надання якісної
вищої освіти. Часи молодості та студентства — неповторний
період у житті Романа Васильовича. Внесок одногрупників,
друзів і викладачів у його становлення як особистості і як
професіонала нині важко переоцінити. Завдяки кваліфікованості й старанності педагогів заняття в одному з найпрестижніших вишів проводилися на належно високому рівні.
Викладачі не просто виховували наступне покоління юристів — вони формували майбутню правову еліту держави.
Роман Васильович зауважує: «Вища освіта розширює світогляд та надає людині певний статус в суспільстві. У моєму
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Доцент Академії адвокатури України
Кандидат філологічних наук, доцент
«Чорна рада. Хроніка 1663 р.», яка пов’язана з науководослідницькою темою «Література та історія» кафедри
української літератури Запорізького національного університету. Викладає дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна українська література»,
«Міжкультурна комунікація», «Історія зарубіжної літератури», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Педагогіка та психологія вищої школи». Член Вченої ради
Академії адвокатури України з 2016 р.
Співпрацює як волонтер-перекладач (українсько-
англійсько-російський військово-медичний та правничий
переклад) із громадськими благодійними організаціями
України («Герої АТО», «Euromaidan Press», «Повернись
живим»).
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Директор
Комунального підприємства
«Паркування»
житті знання, які я здобув під час навчання в Запорізькому
національному університеті, були фундаментальними як для
роботи, так для життя загалом».
Щасливий сім’янин. Кохана дружина, Марина Володимирівна (1979 р. н.), також здобувала вищу освіту
в Запорізькому національному університеті, отримавши
кваліфікацію бухгалтера. Подружжя виховує двох дітей.
Донька Карина (1996 р. н.) вирішила піти батьківськими
стопами, нині навчається на юридичному факультеті Запорізького національного університету. Син Марк (2015 р. н.).
ще зовсім маленький, проте роки летять непомітно, як і непомітно настає час вибору майбутньої професії, яку він,
можливо, обере за прикладом найрідніших. Життєве кредо
Р. В. Крупенка: «Мети досягає той, хто її прагне».
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