
Оргкомітет залишає за собою право 
відбору надісланих робіт залежно від їх 
актуальності та наукового рівня, а 
також право відхилення матеріалів, які не 
відповідають напрямку конференції 
та/або вимогам щодо їх оформлення. 

За науковий зміст і виклад матеріалу 
відповідальність несе автор і науковий 
керівник. 

 
Для участі у конференції необхідно до 

5 грудня 2022 року надати в 
організаційний комітет тези наукових 
доповідей і повідомлень та квитанцію 
про сплату організаційного внеску. 

 
Тези і квитанція про сплату оргвнеску 

надаються до організаційного комітету 
ТІЛЬКИ за допомогою системи 
електронної реєстрації на веб-сайті 
http://tchytannya.org.ua, шляхом заповнення 
заявки на участь у конференції. Протягом 
3-х діб на Ваш мобільний телефон має 
надійти смс-повідомлення про успішну 
реєстрацію для участі в конференції. У 
разі неотримання повідомлення просимо 
Вас звернутись до оргкомітету за нижче 
вказаними контактами. 

 
Заявки, що надійшли поштою чи на 

електронну скриньку (e-mail), не 
розглядаються та не реєструються. 

 
За результатами конференції буде 

видано збірку. Також наукові доповіді та 
повідомлення учасників конференції 
будуть розміщені на сайті конференції 
(www.tchytannya.org.ua) протягом місяця 
після її завершення. 

 

Контакти: 
 

+38 (057) 704-92-89 – кафедра 
конституційного права України. 

+38 (093) 149-60-43 – Павло Романюк. 
 
Телефонувати з пн. по пт. із 11.00 до 13.00. 

 
 

Веб-сайт конференції: 

www.tchytannya.org.ua 

 

E-mail: 

Tchytannya@gmail.com 
 

 

Поштова адреса: 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого, 

кафедра конституційного права України, 
організаційний комітет 

Міжнародної наукової конференції 
«УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: 

ВИКЛИКИ, НАРОДЖЕНІ СВОБОДОЮ»  
(ХV ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ), 

вул. Пушкінська, 77, 
м. Харків-24, 

61024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 
Асоціація випускників 

Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Міжнародна наукова конференція 

«УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: 
ВИКЛИКИ, НАРОДЖЕНІ СВОБОДОЮ»  

(ХV ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ) 
 

23 грудня 2022 року 

м. Харків 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної наукової конференції 
«Український конституціоналізм: 
виклики, народжені свободою»               
(ХV ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ), яка 
відбудеться 23 грудня 2022 року. 

 
 
Робочі мови конференції: 

- українська; 

- англійська. 

 

 

Організаційний внесок за участь у 

конференції становить 300 грн. Для 

учасників із-за кордону плата за участь у 

конференції відсутня. 

 

 

Реквізити для сплати оргвнеску: 

картковий рахунок: 5168 7422 3679 6565 

для розрахунку через ПРИВАТБАНК.  

 

 

Отримувач: Байрачна Лариса Кімівна. 

 

 

ПРИ ОПЛАТІ ОБОВ'ЯЗКОВО 

ВКАЗУВАТИ ПІБ ПЛАТНИКА! 

НАПРИКЛАД, «ОПЛАТА ЗА ТЕЗИ 

АНДРІЄНКА А.А.» 
 

 

 

 

 

Організаційний комітет 

Гетьман Анатолій Павлович, ректор 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, д.ю.н., професор, академік 

НАПрН України – голова організаційного комітету, 

Барабаш Юрій Григорович, проректор із 

навчально-педагогічної роботи та стратегічного 

розвитку Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., професор, член-

кореспондент НАПрН України, 

Слінько Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри 

конституційного права України, к.ю.н., професор 

кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 

Байрачна Лариса Кімівна, к.ф.н., доцент 

кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 

Дахова Ірина Іванівна, к.ю.н., доцент кафедри 

конституційного права України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

 Летнянчин Любомир Іванович, к.ю.н., доцент 

кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 

Романюк Павло Віталійович, к.ю.н., доцент 

кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, координатор конференції, 

Мохончук Богдан Сергійович, к.ю.н., старший 

викладач кафедри конституційного права України 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, 

Любченко Олексій Олександрович, к.ю.н., 

асистент кафедри конституційного, 

адміністративного, екологічного та трудового права 
ПЮІ Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, координатор конференції. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

✓ обсяг - до 3 стор. формату A4; 

✓ поля - всі по 2 см; 

✓ шрифт - Times New Roman; 

✓ кегель - 14, міжрядковий інтервал - 1,5; 

✓ перший рядок - прізвище, ім'я, по 

батькові автора (повністю; шрифт 

напівжирний, курсив, вирівняний по правій 

стороні); другий рядок - місце навчання, 

роботи; третій рядок - статус автора: студент, 

аспірант, здобувач, викладач, тощо; кафедра, 

факультет, курс, група (шрифт курсив, 

вирівняний по правій стороні); 

✓ нижче прописними (великими) 

літерами вказати назву тез доповіді (шрифт 

напівжирний, вирівняний по центру); 

✓ посилання та список джерел не 

подаються. 

До текстового файлу у форматі Microsoft 

Word (.doc чи .rtf), який називається 

прізвищем автора латиницею та містить 

текст тез, додається файл у форматі Portable 

Document (.pdf) з квитанцією про сплату 

оргвнеску. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

Андрієнко Андрій Андрійович 

НЮУ імені Ярослава Мудрого, 

студент, факультет адвокатури, 

2 курс, 1 група  

  

УКРАЇНСЬКИЙ 

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ВИКЛИКИ, 

НАРОДЖЕНІ СВОБОДОЮ 

(Текст тез) 

 


