
 
 

Запорізький обласний турнір юних 

правознавців 

 
4 жовтня 2014 року пройшов 

Перший Запорізький обласний 

турнір юних правознавців, 

організаторами якого виступили 

Координаційна рада молодих 

юристів при Головному управлінні 

юстиції у Запорізькій області, 

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Інститут 

права ім. В. Сташиса Класичного 

приватного університету. 

Співорганізаторами та спонсорами 

виступили Громадська організація 

«Запорізький вектор» та Запорізька 

обласна організація  вчених. 

В Турнірі змагалися 21 команда: 

учні з 11-ти загальноосвітніх 

навчальних закладів, 3-х професійно-

технічних  навчальних закладів  та 

студенти 7 коледжів м. Запоріжжя та 

Запорізької області. 

До Журі Турніру запрошені викладачі вищих (КПУ, ЗНУ, ЗНТУ) та 

загальноосвітніх навчальних закладів, представники Головного управління 

юстиції у Запорізькій області; Запорізького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; Головного управління МВС України в 

Запорізькій області; Державної пенітенціарної служби у Запорізькій області.  



Всіх учасників заходу привітали та побажали успіхів начальник 

Управління молоді і спорту та представники Департаменту освіти і науки 

Запорізької обласної державної адміністрації, Головного управління юстиції у 

Запорізькій області.  

Від Запорізького обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти привітали 

Мальований М.М., завідувач 

кафедри теорії та методики 

виховання та Ушакова Г.Р., 

методист методичного центру. 

Перші змагання у відбірковому 

раунді турніру показали, що 

команди підготовлені на високому 

рівні і мають наміри на перемогу. 

Тому полуфінальний раунд видався 

нелегким, бо змагатися прийшлося 

майже на рівні. 

У фінальному раунді змагалися 

4 команди: «Легальний 25 кадр» (Запорізька гімназія №6), «Advocatus Dіaboli» 

(Запорізька ЗОШ №38), «Декстра» (Економіко-правничий коледж ЗНУ) та 

«Буква закону» (Запорізький коледж радіоелектроніки ЗНТУ).  

Перемогу виборола команда  «Легальний 25 кадр» (Запорізька гімназія 

№6), друге місце посіла команда «Декстра» (Економіко-правничий коледж 

ЗНУ) та третє місце дісталося 

команді «Advocatus Dіaboli» 

(Запорізька ЗОШ №38).  

Справжніми «бійцями» 

виявилися юнаки з команди 

«Буква закону» (Запорізький 

коледж радіоелектроніки 

ЗНТУ), яким дісталося 

четверте місце. 

скравими та фаховими 

показали себе команди 

«Єквітас» (Василівський 

коледж), «Правові експерти» 

(Запорізький правобережний 

професійний ліцей) та «Захисники Закону» (Запорізький гуманітарний коледж 

ЗНТУ). 

Всі учасники Турніру отримали подарунки від спонсорів Громадської 

організації «Запорізький вектор» та Запорізької обласної організації  вчених, а 

переможці – грошову винагороду від спонсорів та іменні сертифікати на 

пільгове навчання від Класичного приватного університету.  

Педагогічні працівники (керівники команд) отримали подарунки від 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(«Правові аспекти шлюбу та сім’ї» Матеріали до теми «Сімейне право» розділу 



«Основи приватного права України» в курсі «Правознавство» у 

загальноосвітніх навчальних закладах) та інституту права ім. В. Сташиса 

Класичного приватного університету. 

Організатори та ведучі 

першого Запорізького обласного 

турніру юних правознавців: 

Богомолова Н.М (методист МДЦ 

«Політика та освіта», голова КРМЮ 

при Головному управлінні 

юстиції у Запорізькій області), Пєтков С.В. (доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права 

Інституту права імені В. Сташиса Класичного приватного університету; голова 

Запорізької обласної організації  вчених) та Армаш Н.О. (доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного та 

адміністративного права Інституту права імені В. Сташиса Класичного 

приватного університету, член Координаційної ради молодих юристів при 

Головному управлінні юстиції у Запорізькій області).  

Головне управління юстиції у Запорізькій області висловило вдячність за 

активну участь у підготовці та проведенні Запорізького обласного турніру 

юних правознавців педагогічним працівникам, які підготували команди та 

членам журі (в т. ч. Тищенко О. І., доцент кафедри інноваційних освітніх 

технологій).  

Турнір проходив в Класичному приватному університеті, що для молоді 

дало можливість відчути причетність до сфери науки.  

Змагання проходили в атмосфері інтелектуальної напруги, творчого 

настрою та святкових емоцій. 



Загальний настрій всіх учасників Турніру показав, що молодь прагне 

правових знань, можливості набуття досвіду для їхньої реалізації та стає 

безперечним мотивом 

формування громадянської компетентності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


