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1. Меліхова Юлія Анатоліївна.
2. Кандидат юридичних наук, старший викладач.
3. Морально-професійна свідомість суддів епоху Постмодерну, 0,75 

друк. арк.
4. Морально-професійна свідомість судді в епоху Постмодерну , 4,9 

друк. арк..
4Л. Форми впровадженнявиконаних 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 р адах при Верховному Суді та Конституційному Суді 
України -  не консультувала.

6. Зв’язокз практикою:
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.
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.
6.4. Пр очитані лекції пр актичним пр ацівникам -  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 .Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці. 

VI Міжнародна науково-практична конференція. 23 квітня 2021 р., ЛНУ ім. 
Івана Франка, м. Львів;
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2. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві. 
II Міжнародна конференція, 26-27 березня2021 р., м. Харків;

3. Круглий стіл «Етика правника», 23 квітня2021, м. Харків;
4. Православ’я в Україні: Виклики часу й історичні традиції 

Всеукраїнськанауково-практичнаконференція, 13 квітня2021 р., ХДС,Харків;
5. Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної 

освіти. III Міжнародна науково-практична конференція. 29-30 квітня 2021 р., 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», м. Дніпро.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 
ін.) дати перелік надрукованих у 2 020р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів.

1. Nevelska-Hordieieva О., Panova М., Voitenko D., Melikhova Y. 
Classification of violations of the first basic logic principle: judicial, manipulative 
and comic effects Revista Inculusiiones 2021., T. 8, № 1, 276-291, C. 1,6/0,4, 0,8 
друк. арк..

2. Меліхова Ю.А. «Ера пустоти» в українських постмодерністських 
пер версіях // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільств: 
збірник статей II Міжнародної конференції, 26-27 березня 2021 р. /НЮ У ім. 
ЯрославаМ удрого.-X .: Друкарня Мадрид, 2021.-364 с .-С . 99-101,0,2 друк, 
арк.

3. Меліхова Ю.А. Любов Мандзюк: феномен творчого буття особистості 
/ Аспекти історичного музикознавства. Випуск XXII: До 95-річчя кафедри 
народних інструментів України. Харків. Нац. ун-т мистецтв імені 
І.П. Котляревського; /Збірник наукових статей, ХМУМ, 2021. -  196 с. -  С. 179- 
194. 0,9 друк. арк.

4. Меліхова Ю.А., Гізімчук О.О. Пролегомени до філософії речі Ольги 
Бурової(у співавторстві)// Духовна культураУкраїни перед викликами часу : 
тези доп. учасників IV Всеукраїнськоїнаук-практ. конф. Нац. юридич. ун-т ім. 
Яр ослава Мудрого. - X . : Право, 2021.-280 с. -  С. 64-67,0,1 друк. арк.

5. Меліхова Ю.А. До питання аксіологічного статусу сучасної української 
освіти // Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці: 
Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції: ЛНУ ім. Івана 
Франка,2021.-208 с. С. 126-128,0,2 друк. арк.

6. Меліхова Ю.А. Суддя. До питання про цінності й імперативи // Етика 
правника: тези доповідей та повідомлень учасників круглого столу / Харків: 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2021.- 322 с. -  С. 148-150, 0, 1 друк, 
арк..

7. Меліхова Ю.А. Православ’я і правосуддя. Боже і Кесареве? 
//«Православ’я в Україні: виклики часу й історичні традиції» (до 100-річчя від 
дня народження Високопреосвященнійшого митрополита Харківського і 
Богодухівського Никодима (Руснака) (1921 -  2011 р р .)) / Збірник матеріалів 
Всеукраїнської науково-практичної конференції: Харків: ХДС, 2021. -  3 84 с. -  
С. 198-200,0,1 друк. арк.

8. Меліхова Ю.А. Бути суддею -  вчитися постійно // Філософсько- 
світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали
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III Міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2021 р., 
м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР»./ Дніпро: СПД «Охотнік», 2021.-212 с. С. 7— 
74,0,2 друк. арк.

9. Підручник «Українська культура». Тема 11 «Культура української 
діаспори», Харків,2021,2,0 друк. арк. авт.

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science (окремо).

1. Vitalii Olelcsandrovych Serohin, Yuliia Anatoliivna Melikhova, Mark 
Mykolayovych Voronov, Maryna Volodymyrivna Romanenko Experiencia 
internacionalde las personasprotectorasen el campo de la administracion pdblica: 
^que tanrelevantees la aplicacionde acuerdo con la ley ucraniana?//Justicia. T. 26, 
№ 40 jul 2 2 ,2021/3-10 0,5 друк. арк.

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

10. Чи є членом р едакційної колегії якого-небудь видання -  ні.
1. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: 

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 
2021 р. /НЮ У ім. Ярослава Мудрого. Харків: Друкарня Мадрид, 2021. 364 с., 
42,32 друк. арк.

2. Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: 
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 
2021 р. Доповіді студентів / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Харків: Друкарня 
Мадрид, 2021. 78 с. -  9,06 друк. арк.

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених р ади ви є -  не є.
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.
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.
18. Які відзнаки чи нагор оди отримали у звітному р оці:
1. Почесна грамота ректора Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, 
багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування 30-річчякафедри.

2. Грамота Харківської обласної ради за сумлінну працю, значні трудові 
здобутки, високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України.

Викладач Юлія МЕЛЕХОВА

Затверджено на засіданні кафедри культурології (протокол № 4 від 26.11.2021)


