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ародилася 16 вересня 1984 р. в м. Запоріжжі в сім’ї
Навчання О. М. Коріняк у Запорізькому національному уніМиколи Олексійовича та Валентини Миколаївни верситеті заклало міцний фундамент для її професійного стаМамонових (інженер-металург, інженер-еконо- новлення та кар’єрного зростання. Згадує, що одразу ж після
міст), вихідців з родин вчителів та лікарів.
отримання диплома почала працювати в органах прокуратури
Гуманітарний тип мислення і бажання вивчати право- Запорізької області. І вже після першого місяця роботи усвідознавство стали ключовими факторами при виборі майбут- мила, що це саме те професійне середовище, в якому можна
ньої професії. Важливу роль відіграли й поради батьків здобути величезний досвід роботи, стати юристом-професіо
обрати саме юридичний шлях. За їхнім переконанням, ця налом і бути корисною українському суспільству та державі.
сфера фахової діяльності надала їхній доньці безцінну можОльга Миколаївна щиро вдячна висококваліфіковаливість реалізувати себе як непересічну особистість, сфор- ному колективу викладачів університету. Цікаві лекції декана
муватися як висококваліфікований спеціаліст.
юридичного факультету Тетяни Андріївни Денисової на
Вищу юридичну освіту О. М. Коріняк здобувала про- все життя прищепили любов до кримінальної галузі права.
тягом 2001–2006 рр. у Запорізькому національному універ- Ольга Миколаївна зазначає, що жодного разу не сумнівалася
ситеті. Крім того, згодом, в Запорізькому національному щодо правильності вибору майбутньої професії.
технічному університеті отримала ще й економічну освіту.
Роки навчання в університеті рідного краю, взаємини
В 2012 р. у Національній академії прокуратури України в колективі, спілкування з викладачами — все це, на думку
успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Захист О. М. Коріняк, головним чином вплинуло на її формуправ і свобод людини при застосуванні запобіжних заходів вання як особистості та фахівця. Про Запорізький націоу кримінальному процесі України».
нальний університет залишилося чимало світлих спогадів.
В органах прокуратури Ольга Миколаївна працює більше Ольга Миколаївна і сьогодні підтримує зв’язок із одногрупніж 11 років, 7 з яких — на теренах Запорізької області, никами, студентськими друзями. Найближчими подругами
а з квітня 2014 р. — в Генеральній прокуратурі України. Про- для О. М. Коріняк є однокурсниці з юридичного факультету
йшла шлях від помічника прокурора Комунарського району ВНЗ. З деякими вона активно співпрацює в «букві закону».
м. Запоріжжя до начальника Управління
Будучи спортсменкою, зокрема заГенеральної прокуратури України. Має
ймалася аеробікою, О. М. Коріняк визвання старшого радника юстиції.
ступала за збірну команду Запорізького
Колеги засвідчують, що Ольга Миконаціонального університету на всеуклаївна — справжній майстер своєї справи.
раїнських змаганнях, де неодноразово
Вимоглива в роботі, а в повсякденному
перемагала. Здобула звання майстра
житті — доброзичлива, завжди готова
спорту України зі спортивної аеропідтримати, порадити та допомогти.
біки. І досі у вільний час займається
Вона — сучасна й інтелігентна жінка,
спортом, полюбляє гірськолижний
як-то кажуть, з родзинкою, а також турбовідпочинок.
тлива і мудра матуся, для якої родина — ціНайкоштовнішим скарбом у житті
лий світ, найголовніше в житті. За високі
вважає донечку Анастасію. Своїм годосягнення та плідну працю неоднораловним завданням визначила належне
зово заохочувалася керівництвом Геневиховання доньки, якій хоче дати щасральної прокуратури України.
ливе дитинство, ґрунтовну освіту задля
Автор численних наукових праць
гідного майбутнього. Саме віра, любов,
у сфері кримінального процесу.
постійна підтримка близьких і міцні
В 2013 р. вийшла друком монографія
родинні стосунки є рушійною силою
«Захист прав і свобод людини при заОльги Миколаївни для нових звершень.
стосуванні запобіжних заходів у криміЖиттєве кредо: «Якщо тобі дається
нальному судочинстві України».
шанс, ти мусиш його використати!»
З донечкою Анастасією
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