
За результатами конференції буде видано 

збірки тез наукових доповідей та 

повідомлень. 

Наукові доповіді та повідомлення 

учасників конференції будуть розміщені на 

сайті конференції: www.tchytannya.org.ua 

Оргкомітет залишає за собою право 

відхилити матеріали, які не відповідають 

напрямку конференції та/чи вимогам щодо їх 

оформлення. 

За науковий зміст і виклад матеріалу 

відповідальність несе автор і науковий 

керівник. 

Максимальна кількість учасників від 

одного ВНЗ становить три особи.  Зазначена 

умова не поширюється на учасників від  ВНЗ - 

організаторів конференції. 
 

Для участі у конференції необхідно до  

27 квітня 2011 року надати в організаційний 

комітет тези наукових доповідей і 

повідомлень, а також відскановану рецензію 

наукового керівника чи іншої особи, що має 

науковий ступінь чи/та вчене звання. 

Тези, рецензії надаються до 

організаційного комітету ТІЛЬКИ за 

допомогою системи електронної реєстрації на 

веб-сайті http:// tchytannya.org.ua, шляхом 

заповнення заявки на участь у конференції. 

Заявки, що надійшли поштою чи на 

електронну скриньку (e-mail), не 

розглядаються та не реєструються. 
 

Контакти: 

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

права України. 

+38 (093) 815-34-95 – Олексій Любченко 

(секретар конференції). 

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 університет 

«Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого», 

кафедра конституційного права України, 

організаційний комітет  

Четвертої міжнародної наукової конференції 

молодих учених, аспірантів і студентів 

«Демократія у країнах Східної Європи: 

конституційно-правовий вимір 

 (Тодиківські читання)», 

 вул. Пушкінська, 77, 

 м. Харків-24, 

 61024. 

 

 

 

Примітки 

 

 Прохання повідомити про Ваше прибуття 

(дата, номер поїзду, номер вагону тощо) не 

пізніше, ніж за два тижні до початку конференції. 

 При завчасному повідомленні про прибуття 

учасники з інших міст будуть персонально 

зустрінуті на вокзалах та в аеропортах. 

 Проїзд до місця проведення конференції:   

від залізничного вокзалу (ст. м. Південний вокзал) 

та автовокзалу (ст. м. Проспект Гагаріна) на метро 

до  ст. м. Пушкінська. 

 Оргкомітет не відшкодовує витрати, 

пов’язані з проїздом, проживанням і харчуванням 

учасників конференції. 

 Організаційний внесок за участь у 

конференції відсутній.  

 

 

Національний університет 

«Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого» 

Московський державний університет  

імені М. В. Ломоносова 

Білоруський державний університет 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний лист 

 

 

Четверта міжнародна наукова конференція 

молодих учених, аспірантів і студентів 

 

“ДЕМОКРАТІЯ 

 У КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: 

 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 

(ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ)” 

 

 

27-28 травня 2011 року 

м. Харків 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Четвертої міжнародної наукової конференції 

молодих учених, аспірантів і студентів                       

«Демократія у країнах Східної Європи:                                                                                                               

конституційно-правовий вимір 

(Тодиківські читання)», яка відбудеться     

27-28 травня 2011 року в Національному 

університеті «Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого» за адресою: 

 м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 

 

Тематичні напрямки роботи 

конференції: 

 теоретико-методологічні проблеми 

демократії; 

 питання реалізації форм безпосередньої 

демократії; 

 демократичні засади організації та 

функціонування вищих органів державної 

влади; 

 проблеми становлення парламентського 

права; 

 конституційно-правові засади взаємодії 

держави та інститутів громадянського 

суспільства; 

 конституційні права і свободи людини у 

системі демократичних цінностей; 

 демократичні засади організації влади на 

місцях і вдосконалення адміністративного 

устрою. 

Організаційний комітет 
 

Гетьман Анатолій Павлович, д.ю.н., 

професор, проректор із наукової роботи 

НУ «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого», академік Академії правових наук 

України – голова організаційного комітету, 

Авак’ян Сурен Адібекович, д.ю.н.,  професор, 

завідувач кафедри конституційного і 

муніципального права юридичного факультету 

Московського державного університету 

імені М. В. Ломоносова, 

Барабаш Юрій Григорович, д.ю.н., доцент, 

проректор із навчальної роботи НУ «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого», 

завідувач кафедри конституційного права 

України, 

Чуприс Ольга Іванівна, к.ю.н., доцент, 

заступник декана юридичного факультету 

Білоруського державного університету з освітніх 

новацій і навчально-методичної роботи, 

Соляннік Костянтин Євгенійович, к.ю.н., 

доцент, голова Ради молодих учених 

НУ «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого», 

Пляхімовіч Іван Іванович, к.ю.н., доцент 

кафедри конституційного права юридичного 

факультету Білоруського державного 

університету, 

Трефілов Олександр, голова науково-

студентського товариства юридичного факультету 

Московського державного університету 

імені М. В. Ломоносова, 

Любченко Олексій, аспірант кафедри 

конституційного права України – секретар 

конференції. 
 

Робочі мови конференції: 
 

- українська; 

- російська; 

- англійська. 

План роботи конференції 
 

27 травня 2011 року: 

09.30-10.00 – реєстрація учасників конференції; 

10.00-13.00 –  пленарне засідання конференції. 
 

28 травня 2011 року: 

09.00-12.00 – робота за секціями; 

12.30 – підсумкове пленарне засідання. 
 

Регламент виступів: 
 

доповідь – до 10 хвилин; 

наукове повідомлення – до 7 хвилин; 

дебати до виступу – до 5 хвилин. 
 

Вимоги до оформлення тез: 
 

 обсяг – до 3 стор. формату А4; 

 поля – всі по 2 см; 

 шрифт – Times New Roman;  

 кегель – 14,  міжрядковий інтервал – 1,5; 

 перший рядок – прізвище, ім’я, по 

батькові автора (повністю); другий рядок – 

місце навчання, роботи; третій рядок – статус 

автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, 

тощо; кафедра, факультет, курс, група (шрифт 

напівжирний, вирівняний по правій стороні); 

 нижче прописними (великими) літерами 

вказати назву тез доповіді (шрифт 

напівжирний, вирівняний по центру); 

 посилання та список джерел не 

подаються; 

 у кінці тексту вказати відомості про 

наукового керівника (науковий ступінь, посада, 

прізвище, ім’я, по батькові). 

До текстового файлу у форматі Microsoft 

Word (.doc чи .rtf), який називається прізвищем 

автора та містить текст тез, додається файл у 

форматі Portable Document (.pdf), який містить 

відскановану рецензію наукового керівника чи 

іншої особи, що має науковий ступінь чи/та 

вчене звання.  


