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Освіта та
кваліфікація

 У 1994 р. закінчила Вінницький державний
педагогічний інститут за спеціальністю «Історія».
 У 2009 р. закінчила Тернопільський національний
економічний університет за спеціальністю
«Правознавство».
В 2015 р. захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук в
Інституті держави і права імені В.М. Корецького
НАН України за спеціальністю 12.00.02 –
конституційне право; муніципальне право, тема
дисертації: «Конституційно-правове забезпечення
права на освіту в Україні в контексті європейського
досвіду».
Науковий консультант: д.ю.н., професор, академік
НАН України Шемшученко Ю.С.
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Підвищення
кваліфікації

Підвищення кваліфікації у Вінницькому обласному
територіальному відділенні Антимонопольного

комітету України, Тема: «Здійснення державного
контролю за діями суб’єктів господарювання»,
2015 р.
4.

Міжнародний досвід

Стажування
в
європейських
університетах
Словаччини, Австрії, Угорщини за темою: «Сучасні
методи викладання та інноваційні технології у вищій
освіті: європейський досвід та провідні тенденції».
Стажування
в
європейських
університетах
Словаччини,
Чехії,
Німеччини
за
темою:
«Європейська освіта в контексті сталого розвитку:
передовий досвід та глобальні тенденції».
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Особисті нагороди

Почесні грамоти Вінницької державної обласної
адміністрації (2012 р., 2017р.)

6.

Перелік
найвагоміших праць

1. Мelnychuk O., Мelnychuk М. Ombudsmen as
national institution for protection of the right to
education in Ukraine. SOCIETY. INTEGRATION.
EDUCATION. Proceedings of the International
Scientific Conference, Volume I, 25-26 May, 2018,
pp. 394-404 (Web of Science);
2. Мельничук О.Ф. Правові засади діяльності
Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти в умовах євроінтеграції. Публічне
право. 2017. №1 (25). С. 67-72 (фахове видання,
Іndeх Copernicus);
3. Мельничук О.Ф., Мельничук М.О. Особливості
права постійного користування земельною
ділянкою. Міжнародний науковий журнал
«Інтернаука». Серія «Юридичні науки». 2017.
№4 (4). С. 47-51 (фахове видання, Іndeх
Copernicus);
4. Мельничук О.Ф.,
Мельничук М.О.
Правові
аспекти державної мови як засобу ідентифікації
української нації. Міжнародний науковий
журнал «Інтернаука». Серія «Юридичні науки».
2018. №7 (12). С. 34-41 (фахове видання, Іndeх
Copernicus);
5. Мельничук О.Ф. Правові засоби протидії
булінгу. Науковий вісник Ужгородського
національного університету. 2019. Серія
ПРАВО. Випуск 55. Том 2. С. 45-47 (фахове

видання, Іndeх Copernicus).
7. Досвід роботи

З 1997 по 2000 рр. – старший викладач кафедри
правознавства Вінницького інституту регіональної
економіки та управління.
З 2000 по 2002 рр. – завідувач кафедри
правознавства, доцент Вінницького інституту
регіональної економіки та управління.
З 2002 по 2014 рр. – завідувач кафедри
правознавства, доцент Вінницького національного
аграрного університету.
У 2014 р. – проректор з науково-педагогічної,
виховної роботи та гуманітарної політики
Вінницького національного аграрного університету.
З 2014 по 2019 рр. декан факультету менеджменту та
права
Вінницького
національного
аграрного
університету.
З 2019 р. по цей час – професор кафедри права
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського
національного
торговельноекономічного університету.
У 2003 році присвоєно вчене звання доцента
кафедри правознавства.

