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Н

ародилася 10 лютого 1974 р. в м. Запоріжжі в сім’ї
залізничників — Павла Петровича (почесний залізничник України) та Валентини Павлівни Коноваленків, які більше ніж 40 років пропрацювали в Запорізькій
дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці (нині — на пенсії).
Вищу освіту О. П. Рябчинська здобувала на юридичному факультеті Запорізького державного університету,
який закінчила в 1996 р. з відзнакою. Згодом навчалася в аспірантурі рідного університету (денна форма).
Усі студентські події Олена Павлівна вважає ключовими
у формуванні свого світогляду — як професійного, так і особистісного. Серед них: спільне проведення свят, тепле спілкування та допомога друзів, черги в бібліотеці імені Горького
за підручниками, проходження виробничої практики в органах юстиції тощо. Зазначає, що секретом її успіху стало велике бажання вчитися, отримати знання, уміння та навички,
необхідні для належного опанування професії юриста. Таке
прагнення головним чином обумовлювалося фаховістю викладачів університету, багато з яких поєднували практичну
діяльність з викладацькою (судді, колишні співробітники правоохоронних органів, прокуратури). Особливо відзначає лекції Олексія Петровича Бичківського («Міжнародне право»),
Володимира Павловича Шпоньки («Кримінальне право») та
Ігоря Миколайовича Грозовського («Історія України»).
З 1999 р. дотепер — на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах: з 1999 по 2003 р. — викладач, старший
викладач кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького державного університету; з вересня 2003 р. до
сьогодні — завідувач кафедри кримінального права, професор Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету.
У 2003 р. в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію
за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» на тему «Боротьба
з розповсюдженням порнографічних предметів та творів,
що пропагують культ жорстокості і насильства». Вчене
звання доцента отримала в 2005 р.
У 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.07
Класичного приватного університету захистила докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право» на
тему «Теоретико-правові засади функціонування системи

покарань в Україні». Вчене звання професора їй було присвоєно в 2014 р.
Є автором понад 150 наукових і науково-методичних
праць, серед яких одноосібна монографія «Система покарань в Україні: поняття, значення та принципи побудови»
та дві колективні монографії. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 17.127.07 та членом спеціалізованої вченої ради Д 17.127.09 в Класичному приватному
університеті. Під її керівництвом захищено три кандидатські дисертації; наразі здійснює наукове керівництво підготовкою п’яти дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук.
Член редакційної колегії таких наукових журналів:
«Держава та регіони. Серія: право», «Право та державне
управління», «Науковий вісник Сіверщини. Серія: право»,
«Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні, завтра».
Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація
кримінального права» та заступник голови Запорізького
місцевого осередку цієї організації. Неодноразово нагороджувалася почесними грамотами Запорізької обласної
державної адміністрації та Запорізької обласної ради за
сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової політики, зміцнення законності і правопорядку.
Сфера наукових інтересів — проблеми функціонування
системи покарань в Україні, наукові основи кримінальноправової кваліфікації.
Важливу роль у житті Олени Павлівни відіграв Запорізький державний університет. Вона щиро вдячна високопрофесійному професорсько-викладацькому колективу цього
визначного навчального закладу за мудру науку та самовіддану працю. Вона активно підтримує наукові (професійні)
зв’язки з альма-матер та бажає колективу університету зберегти добрі традиції, що склалися у навчальному закладі,
для майбутніх поколінь, а також успіхів і процвітання.
У вільний час захоплюється класичною та сучасною
літературою, інтелектуальними іграми, домашнім квітникарством. Виховує сина Дмитра (21 рік), який навчається
в Інституті права імені Володимира Сташиса Класичного
приватного університету і, за прикладом батьків, хоче
стати юристом. Життєве кредо: «Найкращий вихід із ситуації: забути все погане, зберегти в пам’яті гарні моменти,
просто сказати дякую за все, що ми пережили. І йти далі.
Тому що все, що з нами відбувається, — на краще».

279

