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Загальні вимоги
До участі в конкурсі приймаються есе, написані англійською мовою. Обсяг есе не повинен
перевищувати 10 000 знаків (з пробілами, 900-1200 слів, не враховуючи виноски). Есе повинно
бути присвячено наступній темі в межах великої теми навчального курсу (тобто мова йде про
професійну етику юриста, який надає юридичну допомогу / послуги, а не, наприклад, про
суддівську етику або етику з філософської точки зору):
•

Відповідальність професійних юристів стосовно суспільства. Чому у юристів виникає
подібна відповідальність? What are the responsibilities of legal professionals vis-à-vis
society? Why do legal professionals have these responsibilities?

Есе не повинно містити титульного аркуша та змісту.
На самому початку есе вкажіть тему (українською дублювати питання не потрібно).
В самому кінці есе вкажіть, будь ласка, кількість знаків, враховуючи пробіли.
Виноски (бібліографічні та всі інші) повинні бути оформлені як посторінкові, а не як
кінцеві.
Ваші есе будуть читати й оцінювати викладачі та інші учасники програми на умовах анонімності
(тобто вони не будуть знати Ваше ім'я, місто, ВНЗ та іншу особисту інформацію). З усіх есе
буде відібрано 36 робіт, які наберуть найбільшу кількість балів, і автори яких будуть запрошені
до участі в програмі. У разі відмови одного або декількох із запрошених на їх місце будуть
запрошені автори наступних в рейтингу есе.

Що таке есе (в нашому розумінні)?
Для початку про те, тексти якого жанру ми НЕ хотіли б від вас отримати:
•

Шкільний твір (на відміну від есе, він зазвичай покликаний оцінити володіння учня мовою
і навичками літературознавчого аналізу на прикладі літературного твору, або просто
навичкою зв'язного викладу своїх думок у письмовому вигляді);

•

Реферат (на відміну від есе, це зазвичай переказ чужого тексту або текстів);

•

Курсова робота.
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У нашому розумінні, есе - це розгорнута, але водночас стисла і
вичерпна відповідь на питання. Ми хотіли б побачити в ній як
аргументовану і логічно вибудувану особисту позицію автора, так і
результати ознайомлення з самостійно знайденими джерелами, що
підтримують цю позицію (у зв'язку з тим, що програма має
міжнародний характер, і сама вона проводиться англійською мовою,
ми сподіваємося, що Ви зможете ознайомитися не тільки з
українськими, а й з англомовними джерелами).
Намагайтеся зробити так, щоб кожне речення (в ідеалі - кожне слово)
тексту роботи мало відношення до предмету Вашого есе.

Критерії оцінки
Ваші есе будуть оцінюватися за такими чотирма критеріями:

Релевантність
Есе повинно відповідати темі та повністю розкривати питання. Ви можете проілюструвати
відповідальність на конкретних прикладах або ж Ваші розмірковування. Ми високо цінуємо
оригінальність, незалежність та спроби автора розкрити тему в контексті розбудови демократії
та верховенства права в Україні.
ВАЖЛИВО: Під терміном «юриспруденція» (legal profession) ми маємо на увазі юриста, який
надає професійну юридичну допомогу та послуги фізичним і юридичним особам. Такий юрист
може бути самозайнятим, працювати в юридичній фірмі чи в якості юрисконсульта на
підприємстві. У різних країнах такі посади можуть мати різні назви. Таким чином, якщо Ваша
робота буде присвячена виключно суддівській етиці або правилами, що регулюють професійну
діяльність прокурора або слідчого, Ваше есе отримає нижчий бал за даним критерієм.

Логічність
Ваше есе має бути єдиним і логічно зв'язним текстом. Найчастіше це означає, що Ви висуваєте
певну тезу або тези й потім підкріплюєте і розвиваєте їх за допомогою аргументів (можливо,
аргументів за і проти) і посилань на ті чи інші джерела. Якщо у Вашій роботі буде міститися
набір розрізнених і погано обґрунтованих тверджень, то вона отримає низький бал за даним
критерієм.
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Самостійне дослідження
При написанні есе Вам необхідно самостійно знайти джерела з обраної Вами теми,
ознайомитися з ними та використовувати їх на підтвердження своєї позиції або в якості
ілюстрації до неї. Ці джерела можуть бути різними (ми навмисно не даємо перелік, оскільки
хочемо оцінити Вашу здатність до самостійних досліджень), але, як уже зазначалось, не тільки
україномовними. При використанні будь-якого джерела обов’язкове посилання та коректне
відображення на нього у вигляді виноски. Цитування, використання або повторення чужого
тексту (навіть у зміненому вигляді) без такого посилання буде розцінено нами як плагіат, а
роботи будуть автоматично дискваліфіковані.

Рівень володіння англійською мовою
У наші завдання не входить перевірка рівня володіння Вами англійською мовою як така. Однак
оскільки робоча мова програми - англійська, Ви зможете по-справжньому мати з неї користь
тільки в тому випадку, якщо володієте англійською на достатньому рівні, щоб розуміти відносно
складні професійні тексти і мову, а також брати активну участь в програмі, яка відрізняється
високим ступенем інтерактивності (тобто ми чекаємо від Вас участі в діалозі, а не пасивного
слухання). Тому цей критерій буде мати не менше значення, ніж три інших.

Корисні джерела
На додаток, пропонуємо Вам ознайомитися з деякими англомовними ресурсами для написання
есе. Ці рекомендації не є критеріями для оцінки, але можуть бути корисними при підготовці:
•

How to Write an Essay Like the Pros (Infographic): http://www.grammarcheck.net/howwriteessay-like-pros/

•
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How to Write an Essay: https://youtu.be/liyFKUFCQno
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