
Короткі відомості про проведені літні школи 

Назва літньої 

школи 
Дата Місце 

Кількість Дата 

модельного 

засідання КСУ 

Інші side-events 
Культурна 

програма слухачів спікерів 

Всеукраїнська 

літня школа 

конституційного 

права для 

студентів вищих 

юридичних 

навчальних 

закладів 

«Верховенство 

права і 

конституціоналізм» 

30 липня 

– 

3 серпня 

2012 

туристичний 

комплекс 

«Водограй» 

(с. 

Чинадійово, 

Закарпаття) 

30 10 02.08 

30.07 – Народ проти Ларі 

Флінта (навчальний фільм) 

31.07 – 12 (Дванадцять) 

(навчальний фільм) 

01.08 – Змовниця 

(навчальний фільм) 

02.08 – Вбити дракона 

(навчальний фільм) 

03.08 – На добраніч та хай 

щастить (навчальний 

фільм) 

екскурсія до 

Чинадіївськог

о замку 

ІІ літня школа для 

студентів вищих 

юридичних 

навчальних 

закладів 

«Верховенство 

права і 

конституціоналізм» 

12 – 16 

серпня 

2013 

санаторій 

«Вернигора» 

(Трускавець, 

с. Модричі 

Дрогобицько

го р-ну 

Львівської 

обл.) 

25 13 15.08 

12.08 – Цар (навчальний 

фільм) 

13.08 – Філадельфія 

(навчальний фільм) 

14.08 – День виборів 

(навчальний фільм) 

15.08 – 

екскурсія до 

фортеці 

«Tустань» 



ІІІ літня школа для 

студентів і 

аспірантів вищих 

юридичних 

навчальних 

закладів 

«Верховенство 

права і 

конституціоналізм» 

28 липня 

– 2 

серпня 

2014 

санаторій 

«Карпати» 

(м. Яремче 

Ів.-Франк. 

обл.) 

40 12 

02.08 

(перевірка 

конституційно

сті т.зв. 

«закону про 

люстрацію 

суддів») 

 

екскурсії 

Кривопіллям, 

Манявським 

водоспадом і 

Манявським 

скитом 

ІV літня школа для 

студентів і 

аспірантів вищих 

юридичних 

навчальних 

закладів 

«Верховенство 

права і 

конституціоналізм» 

27 липня 

– 1 

серпня 

2015 

«Древній 

град» (7-й км 

Київської 

траси, 

Львівська 

обл. 

Пустомитівс

ький р-н) 

30 12 01.08 

30.07 – І міжгалактичний 

турнір з індивідуального 

підкидного дурня 

 

V літня школа для 

студентів і 

аспірантів вищих 

юридичних 

навчальних 

закладів 

«Верховенство 

права і 

конституціоналізм» 

25 – 30 

липня 

2016 

готель 

«Русь» 

(Київ); 

готельний 

комплекс 

«ШишкіNN» 

(с. Сновянка 

30 16 30.07 

27.07 – ІІ міжгалактичний 

турнір з індивідуальної гри у 

підкидного дурня 

Студентські дебати 

(організовані Democracy 

Reporting International згідно 

з проєктом «Поза Києвом: 

Розвиток компетенції 

акторів змін у регіонах 

25.07 – 

Конституційн

ий Суд 

України: 

традиції та 

сьогодення 

(оглядова 

екскурсія 

Конституційн



Чернігівської 

обл.) 

України, як сприяти 

ключовим політичним 

реформам», що 

фінансується Міністерством 

закордонних справ 

Німеччини): 

26.07 – Чи доцільне вільне 

володіння зброєю в Україні? 

(півфінал) 

28.07 – Чи варто обирати 

суддів? (фінал) 

им Судом 

України) 

27.07 – 

екскурсія 

музеями 

Чернігова, 

зокрема 

Антонієвими 

печерами 

VІ літня школа для 

студентів і 

аспірантів вищих 

юридичних 

навчальних 

закладів 

«Верховенство 

права і 

конституціоналізм» 

24 – 29 

липня 

2017 

готельно-

рекреаційни

й комплекс 

«Quelle 

Polyana» 

(с. Поляна 

Свалявськог

о р-ну 

Закарпаття); 

Кошице 

(Республіка 

Словаччина) 

29 14 29.07 

26.07 – ІІІ міжгалактичний 

турнір з індивідуальної гри у 

підкидного дурня 

28.07 – навчально-

ознайомчий візит до 

Конституційного суду 

Республіки Словаччина 

(виїзд до пункту пропуску 

Вишнє Німецьке (Vyšné 

Nemecké), подорож до 

м. Кошице) 

 

VІІ літня школа 

для студентів і 

аспірантів вищих 

22 – 28 

липня 

2018 

готель 

«Буковина», 

головний 

34 17 28.07 

28.07 – ІV міжгалактичний 

турнір з індивідуальної гри у 

підкидного дурня 

Вечірня 

екскурсія 

Чернівцями. 



юридичних 

навчальних 

закладів 

«Верховенство 

права і 

конституціоналізм» 

корпус 

Чернівецьког

о націон. ун-

ту ім. Ю. 

Федьковича 

(Чернівці); 

готельний 

комплекс 

«Карпатські 

Зорі» 

(Яремче) 

 Екскурсія 

Чернівецьким 

націон. ун-

том 

VІІІ літня школа 

для студентів і 

аспірантів вищих 

юридичних 

навчальних 

закладів 

«Верховенство 

права і 

конституціоналізм: 

Due Process of Law 

і процесуальні 

права людини» 

22 – 26 

липня 

2019 

готельно-

рекреаційни

й комплекс 

«Бухта 

Вікінгів» 

(Львівська 

обл.) 

30 21 26.07 

22.07 – Юридичний кінозал 

26.07 – V міжгалактичний 

турнір з індивідуальної гри у 

підкидного дурня 

 

ІХ літня школа для 

аспірантів і 

студентів вищих 

юридичних 

навчальних 

2 серпня 

– 8 

серпня 

2020 

готельно-

рекреаційни

й комплекс 

«Quelle 

Polyana» 

30 20 08.08 

02.08 – Дискусійний клуб 

«Філософія держави ⩽ 

філософія злочинця, або 

філософія плохого – плоха 

філософія» (модератор: 

 



закладів 

«Верховенство 

права і 

конституціоналізм: 

конституційний 

лад та його 

антикризовий 

інструментарій» 

(с. Поляна 

Свалявськог

о р-ну 

Закарпаття) 

Гудима Дмитро 

Анатолійович, суддя 

Великої Палати Верховного 

Суду) 

03.08 – VІ міжгалактичний 

турнір з індивідуальної гри у 

підкидного дурня 

04.08 – Юридичний кінозал 

 


