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X Літня школа конституційного права 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 

 
 

Шановні студенти та аспіранти!  

Координатор Проектів ОБСЄ в Україні з радістю повідомляє про те, що цього року 

традицію проведення, спільно з Конституційним Судом України, щорічних літніх шкіл 

з верховенства права та конституціоналізму буде продовжено. 

Х Літня Школа, присвячена принципам і цінностям європейської конституційної 

традиції, проходитиме в період з кінця липня по початок серпня 2021 року. На жаль, з 

огляду на триваючі в Україні карантинні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, та 

викликані цим зміни в розкладі навчального процесу, визначити точні дати проведення 

Школи наразі неможливо. Однак, як тільки остаточні дати проведення Школи будуть 

актуалізовані та підтверджені, ми негайно публічно повідомимо про них. 

Зважаючи на ювілейний – десятий – рік проведення Школи, та 25 річницю ухвалення 

Конституції України, цього року формат її лекцій буде модифіковано. Вперше 

учасникам Школи буде запропоновано курси авторських лекції, які 

зосереджуватимуться на найбільш актуальних та гострих проблемах конституційного 

права, належної правової процедури, верховенства права а також системи 

процесуальних прав людини, що склалась в європейській правовій традиції. 

До участі у Літній Школі в якості викладачів будуть запрошені відомі експерти у галузі 

конституційного права, теорії та філософії права, європейського права. Серед них – 

судді Конституційного Суду України, члени Комісії з питань правової реформи, 

представники профільних комітетів Верховної Ради України, провідні вітчизняні та 

іноземні науковці, юристи-практики представники громадянського суспільства та 

студенти попередніх Літніх Шкіл. 

Учасникам Школи буде запропонована інтенсивна програма, в рамках якої вони 

отримають навики щодо розуміння, аналізу і тлумачення конституційних положень, ідей 

та концепцій, які лежать в їх підґрунті, а також міжнародно-правових актів в сфері прав 

людини і основоположних свобод. 

Кількість учасників Школи – 30 студентів та аспірантів юридичних закладів вищої 

освіти та наукових установ України. 

Крім того Організаційний Комітет Школи хотів би звернути увагу на те, що – на 

загальних умовах – взяти участь у відбірковому конкурсі можуть представники не лише 

юридичного, але також і суміжних гуманітарних напрямів, зокрема, політології, 

філософії, соціології тощо. 
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КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ 

Відбір учасників Школи буде здійснений шляхом оцінки організаційним комітетом 

Літньої Школи есе, поданих потенційними учасниками. Обсяг есе – до 15 сторінок 

друкованого тексту (файл в форматі MS Word, розмір шрифту – 14 (Times New Roman), 

інтервал між рядками одинарний, поля: верхнє, нижнє, ліве – 2 см, праве – 1,5 см); мова 

викладення есе – Українська або (альтернативно, на розсуд кандидата) Англійська. 

Роботи більшого, ніж вказано вище, обсягу не дискваліфікуватимуться per se, однак 

щодо них застосовуватимуться додаткові критерії оцінки, спрямовані на перевірку 

доцільності та виправданості, в кожному окремому випадку, здійсненого кандидатом 

перевищення встановленого вище обмеження обсягу роботи. 

Тематика есе, яке має бути представлене кандидатами на участь в роботі Школи 

2021 року – "КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ У ЧАСИ ЗМІН: ВЛАДА, СУСПІЛЬСТВО І 

ДЕМОКРАТІЯ". 

Кожен кандидат вільний самостійно обирати ті елементи запропонованої теми есе, які 

він має намір в ньому розкрити, а також глибину та концепцію їх розкриття в межах 

структури поданого есе. 

Всі есе, подані кандидатами, мають відповідати звичайним вимогам, які ставляться до 

академічних робіт в частині наукової доброчесності. 

 

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЕСЕ 

Для участі в конкурсі кандидатам необхідно надіслати до Організаційного Комітету 

Літньої Школи наступний пакет документів: 

- CV кандидата (довільної форми). При цьому просимо звернути увагу на те, що 

подане CV має обов’язково містити актуальний номер контактного телефону 

(мобільного) кандидата та адресу його електронної пошти; 

- Есе на тему, вказану вище; 

- Електронний лист, яким кандидат направлятиме на адресу Організаційного 

Комітету Літньої Школи згаданий вище пакет документів має містити, в полі 

"Тема листа / Subject" має містити транслітерацію латиницею прізвища кандидата 

та слова "Summer School 2021 Application". Та само назви всіх приєднані до листа 

файлів – CV та есе – мають бути сформульовані аналогічним чином, тобто 

складатись з наступних елементів: (і) транслітерації латиницею прізвища 

кандидата; (іі) вказівки на категорію файла (відповідно, CV або есе); та 

(ііі) містити суфікс "Summer School 2021". 

* NB. Організаційний Комітет Літньої Школи буде щиро вдячним, якщо всі файли зі 

згаданого вище пакету документів будуть подані кандидатами в форматі .doc (для версій 

MSWord 97-2003). 

Остаточний термін подачі заявок на участь в роботі Літньої Школи – 20 червня 

2021 року, до 23:59 за Київським часом. 

Заявки мають бути надіслані електронною поштою Координаторові Літньої Школи 

проф. Михайлу Савчину за адресою michael.savchyn@uzhnu.edu.ua (моб. +38 (050) 718-

12-45), З ОБОВ’ЯЗКОВОЮ КОПІЄЮ на адресу Serhiy.Peremot@osce.org (моб. +38 

(050) 384-23-72). 

mailto:michael.savchyn@uzhnu.edu.ua
mailto:Serhiy.Peremot@osce.org
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**NB2. Шановні кандидати до участі в літній Школі 2021! У випадку, якщо у вас 

виникатимуть будь-які питання, пов’язані з Вашою участі в роботи Літньої Школи, 

підготовки конкурсного есе, будь-яких технічних чи організаційних питань (включаючи 

питання пов’язані з подачею Вами заявки), тощо – будь ласка, не вагаючись, звертайтесь 

будь-яким зручним для Вас способом (телефоном або електронною поштою) до 

Координатора Літньої Школи пана Михайла Савчина або до представника 

Координатора Проектів ОБСЄ в Україні пана Сергія Перемота. 

Підсумки відбіркового конкурсу будуть підведені не пізніше 04 липня 2021 року. 

Про його результати кандидати, відібрані в якості учасників Літньої Школи, 

будуть повідомлені особисто. 

***NB3. Будь ласка зверніть увагу на те, що Організаційний Комітет Літньої Школи не 

надаватиме будь-яких публічних або індивідуальних рецензій щодо поданих на 

відбірковий конкурс робіт, а також не надаватиме пояснень щодо результатів 

відбіркового конкурсу або оцінки (критеріїв, умов та фінальних результатів) таких 

поданих на конкурс робіт. 

 

ОКРЕМІ ФІНАНСОВІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ШКОЛИ 

Всі витрати щодо проїзду, проживання та харчування учасників Літньої Школи 

покриватимуться організаторами. Про умови та процедуру здійснення такого 

відшкодування учасники Літньої Школи будуть повідомлені додатково. 

Місце проведення школи буде обрано після завершення або послаблення в Україні 

карантинних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19, зважаючи на оптимальну 

структуру логістики для учасників Школи. Про час та місце проведення Літньої Школи 

в 2021 році, а також ключові елементи пов’язаної з цим логістики (зокрема про найбільш 

зручні маршрути прибуття до неї) учасники Школи також будуть повідомлені 

додатково. 

 

З повагою, 

Організаційний Комітет Літньої Школи 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОБСЄ підтримує різноманітність та неупередженість у здійсненні своєї діяльності та заохочує як чоловіків, так і жінок з відповідними 
кваліфікаціями та компетенціями до участі в її заходах, незалежно від національності, релігії, етнічного або соціального походження тощо. 
 

 


