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1. Меліхова Юлія Анатоліївна. 
2. Кандидат юрид. н., доцент. 
3. Філософсько-правове осмислення феномену морально-професійної культури судді, 

1 друк. арк. 
4. Філософсько-правове осмислення феномену морально-професійної культури судді, 

1 друк. арк. 
4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. Розробка концепції морально-професійної культури судді, виявлення якісно 

нових підходів у вирішенні проблем пов’язаних із професійною етикою судочинства. 
5. Не брала участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Не брала участі у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів).  
5.2. Не рецензувала (не готувала експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів.  
5.3. Не працювала консультантом комітетів Верховної Ради України. 
5.4. Не працювала консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Не проводила узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень. 
6.2. Не готувала доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. 
6.3. Не брала участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. 
6.4. Не читала лекції практичним працівникам. 
6.5. Не готувала відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

7. Не є депутатом місцевої ради, не входить до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
8. Брала участь у конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Нове 
міжнародне право та національне законодавство - нові завдання юридичної науки», 
м. Київ, 11-12 листопада 2016 р.; Всеукраїнській науковій конференції молодих учених 
«Юридична осінь 2016 року», Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого, 15 листопада 2016 р., м. Харків; V Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку 
держави», Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 
18 листопада 2016 р. 
9. Опублікувала статтю «Спрямованість світогляду, соціально-психологічних настанов 
діяльності судді», С. Рахманінов та культура України. С.Рахманінов: на зламі 
століть. Вип. 13, Книга ІІІ, Харків «Майдан» 2016. С. 256-266. 1 друк. аркуш. 
2. Меліхова Ю.А. Морально-професійна культура судді // Нове міжнародне право та 
національне та національне законодавство – нові завдання юридичної науки: 
Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11-12 листопада 2016 . – К.: 
Центр правових наукових досліджень, 2016. – 172 с. – С. 154-158. – 0,4 друк. арк. (тези) 

9.1. Не маю публікацій у наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus 
та ін. 
10. Не є членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
11. Не є членом спеціалізованої вчених рад. 
12. Не була опонентом дисертаційних захистів. 
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13. Не готувала відгуків на автореферати докторські, кандидатські. 
14. Не була у звітному році лауреатом/стипендіатом. 
15. Не співпрацювала з закордонними організаціями. 
16. Не брала участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
17. Не брала участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 
18. Не отримувала відзнак чи нагород у звітному році. 

 
 

Підпис ____________________ 
 
 
Завідувач кафедри _______________________________проф. В.О. Лозовой 
 
 
Затверджено на засідання кафедри культурології протокол №3 від «  » листопада 
2016 року. 
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