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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Меліхова Юлія Анатоліївна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: доцент кафедри культурології. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: Проблеми духовного 

розвитку особистості судді в умовах судової реформи (0,75 друк. арк.) 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: Проблеми 

духовного розвитку особистості судді в умовах судової реформи (1 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.): наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: здійснено системний аналіз основних 

проблем духовного розвитку суддів України в умовах реформи судочинства. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів): не брала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів: не рецензувала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України: не працювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади: не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень: не проводила. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів: не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування: не розробляла. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам: не читала. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: не готувала. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих): не вхожу. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення):  

- Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному суспільстві»,. Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого, 15 листопада 2019 року, м. Харків; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Суперечності взаємодії моралі і 

права в сучасному українському суспільстві», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, 30 травня 2019 року, м. Харків;  

 -Всеукраїнська  науково-практична конференція «Проблеми саморозвитку 

особистості в сучасному українському соціумі», Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого, 21 березня 2019 р., м. Харків;  

- Круглий стіл «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт», Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 21 травня 2019 р., м. Харків; 
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 - Студентська наукова конференція: «Роль науки в розвитку української 

культури» (До 100-річчя створення Української академії наук), Національного 

юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, 2019 р., м. Харків; 

- Міжкафедральний круглий стіл «Актуальні аспекти функціонування української 

мови в різних сферах суспільного життя», Національний юридичний університет 

ім. Ярослава Мудрого, 17 жовтня 2019 р., м. Харків; 

- Міжкафедральний круглий стіл «Етика правника», Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого, 21 листопада 2019 р., м. Харків. 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія в сучасному світі», 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 22 

листопада 2019 р., м. Харків. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів:  

 - Саморозвиток особистості судді: філософсько-правове осмислення / «Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі» : матеріали всеукр.     

наук.-практ. конф. (21 березня 2019 р.) / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : 

Право, 2019. – 126 с., С 39-43; 

- Вплив моралі на законотворчість (в співавторстві) / «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві» : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. (30 травня 2019 р.) НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 30 травня 2019 року, 

м. Харків : Право, 2019. – 220 с., С. 39-43; 

- Європейські цінності в структурі українського суспільства та їх місце у 

правовій системі України ( в співавторстві) / «Суперечності взаємодії моралі і 

права в сучасному українському суспільстві» : матеріали всеукр. наук.-практ. 

конф. (30 травня 2019 р.) НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 30 травня 2019 року, 

м. Харків : Право, 2019. – 220 с., С. 39-43; 

- Зв'язок мови і правосвідомості у контексті формування національної 

культури / «Гармонія і хаос : єдність чи конфлікт» : тези доповідей круглого 

столу, присвяченого дню науки (21 травня 2019 року).  –  Харків : ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди, 2019. – 52 с., С. 29-30; 

- Сучасні можливості саморозвитку особистості (у співавторстві) / 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві»: матеріали між. 

наук.-практ. конф. (15 листопада 2019 р.) / НЮУ  ім. Ярослава Мудрого. – м. 

Харків : Право, 2019. – 404 с.,  С. 73-75; 

- Мораль і право: зона спільного перебування / «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві» : матеріали всеукр. наук.-

практ. конф. (30 травня 2019 р.) НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 30 травня 2019 року, 

м. Харків : Право, 2019. – 220 с., С. 39-43; 

- Когнітивний дисонанс у свідомості особистості: фактор саморуйнації чи 

саморозвитку? / «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві» : 

матеріали між. наук.-практ. конф. (15 листопада 2019 р.) / НЮУ  імені Ярослава 

Мудрого. – м. Харків : Право, 2019. – 404 с., С. 156-159; 

- Патріотизм: у пошуках втраченого змісту / «Філософія у сучасному світі» : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2019 

р.  – Харків : «Точка», 2019. – 202 с., С. 190-192. 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus,: не має. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних:  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання: не являюсь. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є: не була. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були: не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські: не 

готувала. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії): не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: не співпрацювала. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією: не брала участь. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі: не брала участь. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: не отримувала. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 05.12.2019 р. (протокол № 4). 

 

 

                                                                                              Підпис _______________ 
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ДОДАТОК 

 
№ 

з/п 
Назва виду роботи Години 

14 

Саморозвиток особистості судді: філософсько-правове осмислення / 

«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі» : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (21 березня 2019 р.) / НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 126 с., С 39-43; 

Мораль і право: зона спільного перебування / «Суперечності взаємодії 

моралі і права в сучасному українському суспільстві» : матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф. (30 травня 2019 р.) НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, 30 травня 2019 року, м. Харків : Право, 2019. – 220 с., С. 39-

43; 

Зв'язок мови і правосвідомості у контексті формування національної 

культури / «Гармонія і хаос : єдність чи конфлікт» : тези доповідей 

круглого столу, присвяченого дню науки (21 травня 2019 року).  –  Харків : 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. – 52 с., С. 29-30; 

Когнітивний дисонанс у свідомості особистості: фактор саморуйнації чи 

саморозвитку? / «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному 

суспільстві» : матеріали між. наук.-практ. конф. (15 листопада 2019 р.) / 

НЮУ  імені Ярослава Мудрого. – м. Харків : Право, 2019. – 404 с., С. 

156-159; 
Патріотизм: у пошуках втраченого змісту / «Філософія у сучасному світі» : 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 

2019 р.  – Харків : «Точка», 2019. – 202 с., С. 190-192. 

170 

17 

Керівництво студентською науковою роботою: 

- 2. Черний В.С. – студент 1 курсу, Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції: «Європейські цінності в структурі українського суспільства та їх 

місце у правовій системі України» / «Суперечності взаємодії моралі і 

права в сучасному українському суспільстві» : матеріали всеукр. 

наук.-практ. конф. (30 травня 2019 р.) НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 30 

травня 2019 року, м. Харків : Право, 2019. – 220 с., С. 39-43; 
- Матвієнко В.В. – студентка 1 курсу Інституту прокуратури та 

кримінальної юстиції: «Вплив моралі на законотворчість» / «Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві» : 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (30 травня 2019 р.) НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого, 30 травня 2019 року, м. Харків : Право, 2019. – 

220 с., С. 39-43; 
- Чемодурова А.О. – студентка інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції: «Сучасні можливості саморозвитку особистості» / «Проблеми 

саморозвитку особистості в сучасному суспільстві»: матеріали між. 

наук.-практ. конф. (15 листопада 2019 р.) / НЮУ  ім. Ярослава Мудрого. 

– м. Харків : Право, 2019. – 404 с.,  С. 73-75. 

60 

 

3. Студентська науково-практична конференція «Роль науки в розвитку 

української культури» (до 100-річчя української Академії наук): 

Деревянко С. – студент 1 курсу, 17 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «Вплив християнства на розвиток української культури» \ «Роль науки в 

розвитку української культури» : тези доповідей науково-практичної конференції, 

– Харків : Право, 2019.  –  344 с. 

420 



 5 

 Никончук Н. – студентка 1 курсу, 12 гр. Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «Гармонійний розвиток особистості як невід’ємна частина освітнього 

процесу» \ «Роль науки в розвитку української культури» : тези доповідей 

науково-практичної конференції, – Харків : Право, 2019.  –  344 с.; 

Кабачна Д. – студентка 1 курсу, 12 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «Право в полікультурному просторі сучасності» \ «Роль науки в розвитку 

української культури» : тези доповідей науково-практичної конференції, – Харків 

: Право, 2019.  –  344 с.; 

Бондик Р. – студент 1 курсу, 11 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «Педагогічні принципи Григорія Сковороди» \ «Роль науки в розвитку 

української культури» : тези доповідей науково-практичної конференції, – Харків 

: Право, 2019.  –  344 с.; 

Борисенко А. – студентка 1 курсу, 12 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «Історичний внесок Миколи Костомарова в сучасну українську науку» \ 

«Роль науки в розвитку української культури» : тези доповідей науково-

практичної конференції, – Харків : Право, 2019.  –  344 с.; 

Борійчук С. – студентка 1 курсу, 13 гр., Інституту прокурату та кримінальної 

юстиції, «Агатангел Кримський як видатний діяч української культури» \ «Роль 

науки в розвитку української культури» : тези доповідей науково-практичної 

конференції, – Харків : Право, 2019.  –  344 с.; 

Верещук А. – студентка 1 курсу, 18 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції «Культурний внесок Грошевого Ю.М. в українську правову науку» \ 

«Роль науки в розвитку української культури» : тези доповідей науково-

практичної конференції, – Харків : Право, 2019.  –  344 с.; 

Гуржій В. – студентка 1 курсу, 13 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «Внесок Івана Федорова в освіту України» \ «Роль науки в розвитку 

української культури» : тези доповідей науково-практичної конференції, – Харків 

: Право, 2019.  –  344 с.; 

Дереш Ю. – студентка 1 курсу, 18 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «Творчий внесок Леоніда Ушкалова в українське літературознавство» \ 

«Роль науки в розвитку української культури» : тези доповідей науково-

практичної конференції, – Харків : Право, 2019.  –  344 с.; 

Капкан Б. – студентки 1 курсу, 13 гр., Інституту прокурату та кримінальної 

юстиції, «Кіномистецтво Сергія Параджанова в розвитку української культури»; 

Кенева О. – студентка 1 курсу, 17 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «Спадщина І.Я. Франка» \ «Роль науки в розвитку української культури» 

: тези доповідей науково-практичної конференції, – Харків : Право, 2019.  –  344 

с.; 

Кисла А. – студентка 1 курсу , 18 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «С. І. Зарудний – фундатор судової реформи» \ «Роль науки в розвитку 

української культури» : тези доповідей науково-практичної конференції, – Харків 

: Право, 2019.  –  344 с.; 

Овчаренко А. – студент 1 курсу, 11 гр., Інституту прокуратури та кримінальної 

юстиції, «Внесок В.Я. Тація в розвиток вітчизняної освіти і науки» \ «Роль науки 

в розвитку української культури» : тези доповідей науково-практичної 

конференції, – Харків : Право, 2019.  –  344 с.; 
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