
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

 ВИКЛАДАЧА НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2020 РІК 

(0,5 посад. окладу) 

 

1. МЕЛІХОВА Юлія Анатоліївна 

2. Кандидат юридичних наук, старший викладач 

3. Морально-професійний саморозвиток судді – 0,75 друк. арк. 

4. Морально-професійний саморозвиток суд –  2,85 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – набули подальшого 

розвитку ідеї й положення про визначення форм і методів виховання 

майбутнього судді в умовах масифікації юридичної професії. 

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

– не брала. 

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 у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України – не здійснювала. 

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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України – не брала участі. 

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) – ні. 

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

дату та місце проведення).      

1. Людська гідність і гендерна рівність: конституційні метаморфози. 

Публічна дискусія/IV Міжнародний юридичний форум (м. Харків, 25 вересня 

2020 року). 

2. Проблемы эффективного управления государством : XXXIV Межд. 

науч. конф. (Грузия, г. Тбилиси, 9 ноября 2020 года) / Международная академия 
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социально-экономических наук, Международная академия политического 

менеджмента, Международная академия юридических наук. 

3. Філософія у сучасному світі /Міжнародна науково-практична 

конференція (м. Харків, 20 листопада 2020) / Національний технічний 

університет «ХПІ». 

4. Проблемы эффективного управления государством : XXXIII Межд. 

науч. конф. (Грузия, г. Тбилиси, 21 марта 2020 года) / Международная академия 

социально-экономических наук, Международная академия политического 

менеджмента, Международная академия юридических наук. 

5. Духовна культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри 

культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого). III Всеук. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 16 квітня 2020 року) / НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

6. Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві. Міжн. 

наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 року) / НЮУ імені Ярослава 

Мудрого. 

7. Людина та штучний інтелект : виміри філософської антропології, 

психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід філософської 

антропології як мета антропології .VІI Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 

травня 2020 року) / кафедра культурології та  філософської антропології НПУ 

імені М. Драгоманова і лабораторія метаантропологічних досліджень 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інститут 

філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Асоціація Філософського Мистецтва 

Софійського університету імені К. Охридського (м. Софія, Болгарія), Центр 

гуманітарної освіти НАН України. 

8. Ціннісні орієнтири в сучасному світі : теоретичний аналіз і практичний 

досвід. II Між. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 19 червня 2020 року) / 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 2,22 друк. арк. 

1. «Я так хочу» или «я не могу иначе»: к вопросу о внутреннем убеждении 

судьи // Проблемы эффективного управления государством : материалы XXXIV 

Межд. науч. конф. (Грузия, г. Тбилиси, 9 ноября 2020 года) / Международная 

академия социально-экономических наук, Международная академия 

политического менеджмента, Международная академия юридических наук. – 

Тбилиси : Международное издательство «Прогресс», 2020. – 92с. – С. 74-75,               

0,2 друк. арк. 

2. О значении формирования моральной культуры судьи в системе 

высшего образования (в соавторстве) // Проблемы эффективного управления 

государством : материалы XXXIV Межд. науч. конф. (Грузия, г. Тбилиси,                   

9 ноября 2020 года) / Международная академия социально-экономических наук, 

Международная академия политического менеджмента, Международная 
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академия юридических наук. – Тбилиси : Международное издательство 

«Прогресс», 2020. – 92с. – С. 72-77, 0,25 др. арк. 

3. Онтологія концепту «революція» у літературно-публіцистичній 

діяльності Є. П. Кушнарьова (у співавторстві) // Філософія в сучасному світі : 

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 

2020 р. / Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, Н. С. Корабльова Н. С [та 

ін.]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 294 с. – С. 123-125 – 0,25 друк. арк. 

4. The relationships between the culture of legal thinking of the judge and the 

culture of legal and morals sense / International scientific journal «PROGRESS» 

№ 1-2. – Тbilissi, 2020. – 78 р. – Р. 56-61, 0,3 друк. арк. 

5. Значение моральной культуры судьи для осуществления 

государственного управления в современных условиях (в соавторстве) // 

Проблемы эффективного управления государством : материалы XXXIII Межд. 

науч. конф. (Грузия, г. Тбилиси, 21 марта 2020 года) / Международная академия 

социально-экономических наук, Международная академия политического 

менеджмента, Международная академия юридических наук. – Тбилиси : 

Международное издательство «Прогресс», 2020. – 88 с. – С. 68-72, 0,25 друк. 

арк. 

6. Жінка зі зброєю : емансипована жіночність чи гендерна девіація? / 

Духовна культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри 

культурології НЮУ імені Ярослава Мудрого) : матеріали III Всеук. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 16 квітня 2020 року). – Х. : Право, 2020. – 210 с., С. 54-58,               

0,2 друк. арк. 

7. «Ми займаємося справою марною, а тому робимо її серйозно» : 

Екзистенційні роздуми з колегами (до 30-річчя кафедри культурології НЮУ 

імені Ярослава Мудрого) / Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

суспільстві : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 

року) / НЮУ імені Ярослава Мудрого. – Х. : Друкарня «Мадрид», 2020. –506 с., 

С. 201-206, 0,25 друк. арк. 

8. Моральні переконання людини та їх зв'язок з правосвідомістю (у 

співавторстві) / Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві : 

матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 року) / НЮУ 

імені Ярослава Мудрого. – Х. : Друкарня «Мадрид», 2020. –  506 с., С.108-112, 

0,25 друк. арк. 

9. Булінг через призму моралі та права (у співавторстві) / Суперечності 

взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві : матеріали Міжн. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 22 травня 2020 року) / НЮУ імені Ярослава Мудрого. – Х. : 

Друкарня «Мадрид», 2020. – 506 с., С. 274-277, 0,2 друк. арк. 

10. Від людиноподібної мавпи до людиноподібного робота. Капітуляція 

перед любов’ю / Людина та штучний інтелект : виміри філософської 

антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики. Підхід 

філософської антропології як мета антропології : матеріали VІI Міжн. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 21-22 травня 2020 року) / кафедра культурології та 

філософської антропології НПУ імені М. Драгоманова і лабораторія 

метаантропологічних досліджень Національного педагогічного університету 
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імені М. П. Драгоманова, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Асоціація 

Філософського Мистецтва Софійського університету імені К. Охридського              

(м. Софія, Болгарія), Центр гуманітарної освіти НАН України. Київ: КНТ, 2020 

– 400 с., С. 300-304, 0,15 друк. арк. 

11. Традиційне та інноваційне в аксіологічному вимірі сучасної 

української культури (у співавторстві) / Ціннісні орієнтири  в сучасному світі 

: теоретичний аналіз і практичний досвід : матеріали II Між. наук.-практ. конф. 

(м. Тернопіль, 19 червня 2020 року) / Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Т. : ФОП Осадца Ю. В., 

2020 – 130с., С. 50-54, 0,25 друк. арк. 

12. Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад: [Л. М. 

Герасіна, О. Ю. Панфілов, В. Л. Погрібна та ін.];за ред. М. П. Требіна. – Харків 

: Право, 2020. – 984 с., 0,3 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, Web of Science – не маю. 

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

наукометричних базах даних – не маю.  

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., 22 трав. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава 

Мудрого. – Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид», 2020. – 514 с. – 29,41 друк. арк. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – ніякої. 

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 участі. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – не 

брала участі. 

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

 

   

             ______________ Юлія МЕЛІХОВА 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри 

культурології від 27 листопада 2020 року (протокол № 4) 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

