
УВАГА! 

 
4-5 жовтня 2014 року 

Запорізький обласний турнір юних правознавців 
 

З метою підвищення загального рівня правової освіти, формування у 

громадян поваги до права проводяться заходи з правоосвітньої та 

правовиховної тематики, передбачені Національною програмою правової освіти 

населення та Програмою правової освіти населення Запорізької області на 2012 

– 2016 роки. 

 

Турнір проводиться Координаційною радою молодих юристів при 

Головному управлінні юстиції у Запорізькій області за участі Запорізького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, при підтримці 

інституту права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету. 

  

Завдання для команд (додаток 1), передбачені для ХІІ Всеукраїнського 

турніру юних правознавців, затверджені Міністерством освіти і науки України 

(лист від 04.07.2014 №2,2-13-1025-14). 

Заявки від команд на участь у Запорізькому обласному турнірі юних 

правознавців приймаються до 25 вересня 2014 року за формою (додаток 2) на 

адресу krmuzp@ukr.net та на паперовому носії за адресою:  69107 м.Запоріжжя, 

пр. Леніна 164 Головне управління юстиції у Запорізькій області  (з приміткою 

«Турнір юних правознавців»). 

Порядок проведення Запорізького обласного турніру юних правознавців 

додається (додаток 3). 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (061) 701-10-07, 

(066)480-83-65, (097)521-50-46 (голова КРМЮ Богомолова Наталя Миколаївна). 

 

mailto:krmuzp@ukr.net


ДОДАТОК 1 
 

З А В Д А Н Н Я  
Х І І  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ ЮНИХ ПРАВОЗНАВЦІВ 
(2014-2015 н.р.) 

(лист Міністерства освіти і науки України  
від 04.07.2014 №2,2-13-1025-14) 

1. Народна законотворчість: яким чином впровадити в Україні? 

2. Вищі спеціалізовані суди і Верховний Суд України: 

удосконалення процесуальних особливостей взаємовідносин. 

3. Суд присяжних в Україні: реальний інструмент забезпечення 

участі народу у відправленні правосуддя чи рецепція радянського 

інституту народних засідателів? 

4. Адміністративний договір: різновид адміністративного акта 

чи окрема форма публічного управління? 

5. Право на вільний доступ до вогнепальної зброї: самозахист 

чи вседозволеність? 

6. Практика створення «Основ Законодавства»: перспективи 

повернення. 

7. Шляхи законодавчого регулювання публічної служби: 

виклики сьогодення. 

8. Податковий кодекс України в умовах спрощення податкової 

системи: проблеми і перспективи. 

9. Державні гарантії права на спадкування: проблеми та шляхи 

вирішення. 

10. Злочини у сфері земельних правовідносин: організаційні та 

правові проблеми розслідування. 

11. Заочний судовий розгляд: проблеми винесення законного, 

обґрунтованого, справедливого вироку. 

12. «Побутове насильство»: питання визначення змісту 

поняття.  

13. Неповнолітній як суб’єкт права в історії Української 

держави: досвід і цінності. 

14. Шлюб в Україні: співвідношення публічних та приватних 

елементів правового регулювання. 

15. Моральна (немайнова) шкода юридичних осіб: поняття, 

історія появи, проблеми відшкодування. 
 

 

 



Додаток 2 

 

Заявка  
 

на участь в  І Запорізькому обласному Турнірі  юних правознавців 

від команди (Назва команди)  

Склад команди: 

 

№ 

з/п 

ПІБ учасника Дата 

народження 

Статус 

(капітан, член 

команди) 

Назва 

навчального 

закладу 

Клас, 

курс 

      

 

Керівник команди :( ПІБ керівника, посада, місце роботи, контактні телефони) 



ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ 

Запорізького обласного 

 ТУРНІРУ ЮНИХ ПРАВОЗНАВЦІВ 

 

Турнір юних правознавців проводиться відповідно до «Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 

майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України, № 1099 від 22 вересня 2011 р.  

Турнір юних правознавців (ТЮП) — це змагання між командами учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, які уміють на високому науковому рівні 

викласти та обґрунтувати свою позицію з приводу тієї чи іншої правової 

проблеми та довести її в наукових дискусіях — правових раундах. 

I. ЗАВДАННЯ ТЮП 

Завдання для обласних турнірів складаються Організаційним комітетом і 

розсилаються не пізніше початку вересня. 

Завдання фінального туру (не більше 5-ти) повідомляються після 

підведення підсумків півфінальн6их боїв перед заключного етапу Турніру.  

ІI. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ обласного ТЮП 

До Організаційного комітету обласного ТЮП входять представники: 

Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції 

у Запорізькій області: 

Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації 

та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради; 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Головного управління юстиції у Запорізькій області та Запорізького 

міського управління юстиції; 

вищих та загальноосвітніх навчальних закладів; 

експерт-консультант (доктор юридичних наук); 

голова журі; 

заступники голови журі. 

ІІІ. СКЛАД ЖУРІ 

Журі Турніру формується Координаційною радою молодих юристів при 

Головному управлінні юстиції у Запорізькій області. 

До роботи у складі журі запрошуються представники:  

Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації 

та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради; 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Головного управління юстиції у Запорізькій області та Запорізького 

міського управління юстиції; 

викладачі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів. 

представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

громадських організацій. 

Перед початком кожної гри склад журі оголошується членам команд та 

гостям Турніру. 

 

 



IV. УЧАСНИКИ ТУРНІРУ 

4.1. Представництво команд 

В обласному турнірі юних правознавців можуть брати участь: 

 учні старших класів загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних 

закладів; 

 учні професійно-технічних  навчальних закладів; 

 студенти коледжів. 

4.2. Склад команди 

У ТЮП можуть брати участь команди у складі п’яти учнів з одного 

навчального закладу. 

Протягом проведення фінального етапу обласного ТЮП забороняється 

змінювати персональний склад команди. 

Кожну команду очолює капітан, який є офіційним її представником. 

Капітану надається право під час правового раунду розподіляти обов’язки між 

членами команди, звертатися з запитаннями до членів журі. 

4.3. Керівник команди 

Команду учасників ТЮП супроводжує один-два керівники, які 

відповідають за життя та здоров’я учнів, надають необхідну науково-методичну 

і морально-психологічну підтримку та допомогу. 

V. РЕГЛАМЕНТ ТУРНІРУ 

Обласний ТЮП проводиться між командами 11-12 жовтня 2014 року за 

визначеним Організаційним комітетом графіком. 

Заключний етап обласного турніру юних правознавців проводиться в 

жовтні 2014 року в день, визначений Організаційним комітетом. 

Команди беруть участь у наукових дискусіях — правових раундах: 

1) Презентація команди (до 5 хв.) 

2) відбіркові правові раунди; 

3) фінальний правовий раунд; 

 

VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО РАУНДУ 

6.1. Презентація 

Перед початком змагань проводиться підготовлена попередньо презентація 

команд. Вона проводиться в довільній формі з використанням аудіо-, відео- та 

іншим супроводом і повинна бути пов’язана з назвою команди та правовим 

характером турніру. 

Як правило, назва команди має носити правовий характер. В виступі можна 

використовувати правову термінологію, правові ситуації тощо.  

Презентація повинна відбивати тематичну (правову) спрямованість 

турніру. Загальний характер презентації міста, району, школи тощо не 

оцінюється. 

Під час оцінки звертається увага на дотримання регламенту і художнє 

оформлення. 

6.2. Жеребкування 

Перед грою, команди, які беруть участь у відповідному раунді, та 

проводиться жеребкування для визначення нумерації команд. 

6.3. Правові раунди 



В правовому раунді беруть участь по 3 або 4 команди залежно від 

загального числа команд та у відповідності із жеребкуванням. Правовий раунд 

проводиться в три (або чотири) дії. 

У кожній із дій команда виступає в одній із трьох (чотирьох) ролей: 

Доповідач, Опонент, Рецензент, Спостерігач. 

Дії проводяться відповідно до поданої схеми (див. табл.): 

 
Трикомандний 

раунд 

Чотирикомандний 

раунд 

Дія Дія 

Ко

манда 

I I

I 

I

II 

Ко

манда 

I I

I 

I

II 

I

V 

1 Д Р О 1 Д С Р О 

2 О Д Р 2 О Д С Р 

3 Р О Д 3 Р О Д С 

    4 С Р О Д 

 

Під час змагань гравці не мають права спілкуватися або консультуватися ні 

з ким, крім членів журі. Кожний член команди під час одного раунду має право 

виступати Доповідачем, Опонентом або Рецензентом не більше одного разу. 

6.4. Регламент правового раунду 

1. Опонент викликає Доповідача на завдання ( до 1 хв). 

2. Доповідач приймає чи відхиляє виклик ( до 1 хв). 

3. Підготовка до доповіді (до 2 хв). 

4. Доповідь (до 7 хв). 

5. Запитання Опонента до Доповідача і його відповіді (до 2 хв). 

6. Підготовка до опонування (до 2 хв). 

7. Опонування (до 5 хв). 

8. Запитання Рецензента до Доповідача і до Опонента, їхні відповіді ( до 3 

хв). 

9. Підготовка до рецензування (до 2 хв). 

10. Рецензування відповідей Доповідача й Опонента (до 3 хв). 

11. Заключне слово Рецензента, Опонента, Доповідача (загальна полеміка) 

(до 5 хв). При чотирьох командному раунді – (до 6 хв). 

12. Запитання журі (до 2 хв). 

13. Виставлення оцінок (до 2 хв). 

14. Слово журі (до 3 хв). 

6.5. Запитання 

 Запитання може ставити будь-який член відповідної команди. Відповідає 

на запитання Доповідач або член його команди (з дозволу ведучого). 

6.6. Обмеження кількості виступів 

Кожний учасник команди під час одного правового раунду може виступати 

не більше одного разу. 

Уточнюючі запитання і відповіді на них, а також участь у полеміці 

виступами не вважаються. 

VII. Ведучий 

Основним завданням Ведучого є створення умов для нормального 

проведення правових раундів. 

7.1. Обов’язки ведучого 



• Слідкувати за дотриманням регламенту. 

• Створювати умови для нормальної роботи журі (слідкувати за 

поведінкою команд, зачитувати умови завдань, оцінки журі). 

• Слідкувати за характером питань, які ставляться, запобігати їх 

повторенню. 

• Слідкувати за дискусією і припиняти її в разі неконструктивності. 

• Слідкувати за характером запитань журі — вони повинні мати тільки 

уточнюючий зміст. 

• Визначати спосіб початкового розподілу ролей (жеребкування, конкурс 

капітанів і т. ін.). 

• Слідкувати за тим, щоб поряд із командами не було нікого з осіб, які не є 

членами команди. 

7.2. Ведучий має право: 

• зупиняти учасника, який порушив регламент обласного ТЮП; 

• знімати запитання, які повторюються; 

• усунути команду від участі в раунді, якщо вона регулярно порушує 

правила  ТЮПу або своєю поведінкою заважає нормальному проведенню гри 

(за згодою журі); 

• у разі необхідності надавати учасникам додатковий час (не більше 1 хв); 

8.3. Ведучий не має права: 

• порушувати регламент; 

• зупиняти учасників до закінчення часу, наданого для виступу; 

• коментувати виступи та висловлювати свою думку (якщо він не є членом 

журі) ; 

• порушувати правила ТЮП; 

• ставити навідні питання (якщо він не є членом журі) ;  

• допомагати команді вести відлік часу. 

 

VIIІ. ВИСТУП КОМАНД ПІД ЧАС ПРАВОВОГО РАУНДУ 

8.1. Доповідач 

Один або два члени команди на рівних правах, викладає суть вирішення 

завдання, акцентуючи увагу на наукових підходах в юридичній науці по даній 

проблемі, посилаючись на джерела, а також демонструє вміння самостійного 

пошуку, аналізу та використання правової інформації. 

Доповідачу бажано, при потребі, проводити порівняльний аналіз правових 

понять і норм. 

В доповіді висловлюється сформована та доказова, логічно викладена 

аргументація командної позиції по вирішенні обговорюваного завдання. 

Під час свого виступу Доповідач має право використовувати раніше 

підготовлені малюнки, схеми, карти, слайди, фотографії, що не носять 

характер підказки команді. Відсутність підказки встановлює журі. 

Має право не відповідати на запитання Опонента до початку обговорення 

доповіді, не відповідати на запитання, на які вже була дана відповідь, якщо 

питання некоректні або виходять за рамки наукової дискусії з даного завдання. 

8.2. Опонент 



Один або два члени команди висловлює критичні зауваження до доповіді, 

вказує на її позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні 

заданої проблеми. 

Він повинен формулювати свої запитання у ввічливій, коректній формі, 

повторювати й уточнювати свої запитання на прохання Доповідача та журі. 

Під час полеміки обговорюється висвітлення завдання Доповідачем. 

У відбіркових правових раундах Опонент не має права висвітлювати своє 

розв’язання завдання, але може вказати на недоліки у доповіді, спираючись на 

матеріал, який він використовував у розв’язання цього завдання. 

Він акцентує увагу на науковий характер доповіді. 

У півфінальному та фінальному правових раундах Опонент виступає як 

співдоповідач. 

8.3. Рецензент 

Один член команди коротко оцінює виступи Доповідача й Опонента. 

Рецензування не повинне копіювати опанування. 

Рецензент дає оцінку виступу Доповідача у випадку, якщо вона не 

збігається з оцінкою Опонента або якщо опонент не помітив неточностей та 

істотних недоліків. 

8.4. Спостерігач 

Спостерігач може з дозволу журі брати участь у загальній дискусії. 

Під час запитань, які ставить інша сторона, повинні бути уточнюючими і 

стосуватися тільки доповіді, яка була заслухана. 

 

ІХ. Оцінювання виступу команд 

9.1. Критерії оцінювання. 

Після кожної дії журі виставляє командам оцінки з урахуванням усіх 

виступів членів команди: доповідь, опонування, рецензування, запитання та 

відповіді, участь у полеміці. 

При оцінюванні членом журі бажано враховувати такі критерії як: 

 а) структурованість виступу, який включає: 

а.1 вміння визначати актуальність проблеми; 

а.2 посилання на сучасних дослідників даної проблеми.  

а.3 вірне визначення всіх вживаних в виступі правових понять і термінів; 

а.4 вміння робити аргументовані висновки по темі виступу; 

 б) вміння учасників використовувати у своїх виступах нормативну 

правову лексику; 

 в) аргументованість суджень; 

 г) чіткість та логічність виступу; 

 д) здатність часників  ТЮПу працювати в команді; 

 е) володіння культурою ведення дискусії. 

9.2. Кількість балів 

а) презентація оцінюється від 1 до 10 балів; 

б) виступ Доповідача оцінюється від 1 до 12 балів; 

в) виступ Опонента оцінюється від 1 до 9 балів; 

г) виступ Рецензента оцінюється від 1 до 6 балів. 



Якщо в журі 5, то під час підрахування балів відкидається одна нижча 

оцінка; якщо в журі 6 і більше осіб, то відкидається одна вища і одна нижча 

оцінки. 

X. ВІДБІРКОВІ ПРАВОВІ РАУНДИ 

Під час відбіркових раундів будь-які дві команди не можуть зустрічатися 

більше двох разів. Порядкові номери команд визначаються жеребкуванням 

перед початком відбіркових раундів. 

Завдання, представлені в рамках відбіркових правових раундів, мають 

бути різноманітними за галузями права.  

Опонент може викликати Доповідача на будь-яке завдання, крім того, яке: 

• виключене Оргкомітетом; 

• повідомлене Доповідачем раніше; 

• повідомлене Опонентом раніше; 

• оголошене Доповідачем як «вічна відмова». 

Під час відбіркових раундів Доповідач може двічі відхиляти виклик як 

«технічні відмови» і одне із завдань оголосити, як «вічну відмову без 

штрафних санкцій». Кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт Доповідача 

на 0,2. 

10.1. Фінальний раунд 

До фіналу проходять команди, які перемогли у відбіркових раундах.  

У разі, якщо у відбіркових раундах брали участь дві групи команд, то до 

фіналу проходить команда, яка набрала найбільшу кількість балів за 

результатами презентації та відбіркових раундів. 

У фінальній грі місця розподіляються (1,2,3) за кількістю набраних балів у 

фінальній грі (бали за відбіркові раунди та презентацію акумулюються). 

ХІ. АПЕЛЯЦІЯ 

11.1. Причини подання 

У разі, якщо команда не задоволена одним із наступних пунктів: 

a) результатами раунду; 

б) роботою ведучого; 

в) роботою журі, 

вона має право подати апеляцію до журі ТЮП. 

Апеляція подається журі ТЮП капітаном команди (і тільки ним) протягом 

години після раунду. 

11.1. Апеляція повинна містити: 

а) виклад факту порушення; 

б) посилання на ті пункти даних правил, які було порушено; 

в) посилання на те, що інша команда (або команди) теж відзначила факт 

порушення (можливе посилання на ведучого). 

11.3. Рішення про розгляд 

Рішення про розгляд апеляції приймають експерт-консультант і 

представник ОК, відповідальний за дотримання вимог «Порядку проведення 

Запорізького обласного турніру юних правознавців». Якщо прийнято рішення 

про розгляд апеляції, то її зміст повинен бути розглянутий журі або ОК ТЮП.  

11.4. Незадоволення апеляції 

Претензії не будуть задоволені, якщо: 

а) порушення не виходить за межі даних правил; 



б) журі та інші учасники раунду не виявляють порушення; 

в) наявність або відсутність факту порушення жодним чином не змінює 

результатів бою. 

У випадку справедливості апеляції спосіб її задоволення буде вироблений 

ОК та журі ТЮП на спільному засіданні. 

ХІІ. ПЕРЕМОЖЦІ  ТЮПУ 

Переможцем Запорізького обласного турніру юних правознавців стає 

команда, яка перемогла у фінальному раунді. 

За результатами гри Організаційний комітет рекомендує команду для 

участі у ХІІ Всеукраїнському турнірі юних правознавців. 

 


