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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО ТА АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

 
Шановні керівники департаментів освіти та науки, директори 

загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі та їх учні! 
 
 

Дорогі колеги! ГО «Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого», яка має честь представляти 

славетний юридичний навчальний заклад, пропонує вам долучитись до 

нового соціально-освітнього проекту – «турнір з правознавства Асоціації 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого». 

 Мета цього проекту – поширення правових знань серед громадян, 

популяризація юридичної освіти та нашого Університету.  

 Концепція турніру передбачає проведення інтелектуальних змагань 

серед учнів загальноосвітніх закладів, предметом яких будуть питання, 

розроблені викладачами Університету з урахуванням нових досягнень 

юридичної науки та тенденцій у правозастосуванні. 

 Турніри носитимуть регіональний характер і будуть проводитись серед 

учнів відповідних районів (областей) за ініціативою керівників навчальних 

закладів, педагогічних колективів чи учнівських громад. 

 Переможці турнірів отримують цінні подарунки від спонсорів, сучасну 

юридичну літературу та відповідні відзнаки від НЮУ імені Ярослава 



Мудрого та ГО «Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого», якими вони будуть нагороджені на 

одному із урочистих заходів, що будуть проходити в стінах Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

Всіх зацікавлених осіб просимо звертатись за такими контактами: тел. 

0974817283 (Булгаков Артур Олександрович – відповідальний секретар ГО 

«Асоціація випускників НЮУ імені Ярослава Мудрого»). 

AABulgakov@nlu.edu.ua 
http://vk.com/club.almamater1804 

https://www.facebook.com/groups/179991248771852/permalink/68418611501902

7/?pnref=story 
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 враховуючи нагальну потребу посилення активності й ефективності 

громадського студентського руху, зокрема, діяльності професійного 

студентського правничого об'єднання,  

 зважаючи на необхідність підвищення професійного рівня студентів-

правників України, постійного сприяння їхньому індивідуальному розвитку,  

 підтримуючи процеси формування правової держави в Україні, 

 спрямовуючись на укріплення авторитету юридичної професії в Україні,  

 беручи до уваги те, що Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого є одним з лідерів українського 

громадського студентського правничого руху, 

 

Загальні положення 

1. Загальні положення  

1.1 Це  Положення визначає порядок організації та проведення  

інтелектуальних   та   професійних   змагань,   їх організаційне,  методичне і 

фінансове забезпечення, порядок участі в змаганнях і визначення переможців. 

Конкурс проводиться з метою професійного розвитку школярів і студентів та 

заохочення їх до здійснення досліджень у сфері правознавства. 

1.2. Учнівські Турніри Асоціації випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі учнівські Турніри)  

проводяться  з урахуванням поданих анкет на проведення заходу серед  учнів  

загальноосвітніх  і  професійно-технічних навчальних закладів юридичного 

спрямування. 

1.3 Турнір організовується Асоціацією випускників Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Національним 

юридичним Університетом імені Ярослава Мудрого. 

Основними завданнями  учнівських турнірів з правознавства є: 
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• стимулювання творчого   самовдосконалення  дітей,  учнівської молоді; 

• виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у  

виборі професії,  залучення їх  до  навчання  у  вищих  навчальних  

закладах; 

• реалізація здібностей талановитих учнів; 

• формування творчого  покоління молодих науковців та практиків  

для різних галузей суспільного життя; 

• підвищення інтересу   до  поглибленого  вивчення  навчальних,  

спеціальних та фахових дисциплін,  формування у  колах  учнівської  

молоді навичок дослідницької роботи; 

• популяризація досягнень   науки,    техніки    та    новітніх  

технологій; 

• підбиття підсумків  роботи  факультативів,  гуртків,  секцій,  

учнівських наукових товариств; 

• активізація всіх форм позакласної та  позашкільної  роботи  з  

учнями; 

• підвищення рівня  викладання   навчальних,   спеціальних   та  

фахових дисциплін, фахової підготовки учнів; 

• залучення професорсько-викладацького   складу,    аспірантів,  

студентів вищих навчальних закладів,  працівників наукових установ  

до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю; 

 

2. Учасники конкурсу 

2.1. В турнірі можуть брати участь школярі 10-11 класів 

загальноосвітніх шкіл та спеціалізованих освітніх навчальних закладів всіх 

рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - 

Учасник).  
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2.2. Учасник може взяти участь у Конкурсі незалежно від рівня 

успішності, наявності рекомендацій навчального закладу, отримання 

державних або інших видів стипендій, заохочень, тощо. 

 

3. Організаційний комітет і Конкурсна комісія Конкурсу. Умови 

проведення конкурсу. 

3.1. Керівником учнівських Турнірів, є Національний юридичний 

університет України імені Ярослава Мудрого в особі Асоціації випускників 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3.2. До складу Організаційного комітету Конкурсу (далі – Оргкомітет) 

входять члени Асоціації випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого та сторона, яка подала анкету. 

Оргкомітет забезпечує проведення Турніру, веде листування із Учасниками 

Конкурсу, передає конкурсні роботи на перевірку Конкурсній комісії, та 

виконує інші обов’язки, покладені на нього цим Положенням. Заявки від 

партнерів на участь у конкурсі надсилаються за наступною адресою: 

AABulgakov@nlu.edu.ua 

3.3. Для  організації  та  проведення  турнірів створюються   

організаційні комітети, призначаються координатори, експерти-консультанти, 

а для перевірки виконання завдань та оцінювання результатів - журі. 

3.4. На  всіх  етапах  Турніру, завдання готуються окремо для кожного 

заходу. 

3.5. Для  консультацій  щодо  розв'язання  спірних  питань  у  

роботі  журі  (правильність  перевірки,  об'єктивність  оцінювання робіт, 

визначення переможців  олімпіад) є експерти-консультанти. 

3.6. Переможців конкурсу учнівських Турнірів імені Ярослава Мудрого 

визначають за результатами особистої  першості, в залежності від загальної 

кількості учасників конкурсу визначається чисельність переможців. Підсумки 

mailto:AABulgakov@nlu.edu.ua
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підводяться на основі сумарної кількості балів кожного із учасників. 

Оргкомітет підводить підсумки олімпіади. 

3.7. Турнір проводиться у вигляді очного змагання у один тур: 

теоретичного та практичного. Виконання завдань проводиться у присутності 

не менш ніж двох членів журі-представників різних організацій. 

Теоретичний та практичний блок проводиться у перший день змагань.  

3.8. Час виконання завдань теоретичного і практичного блоку - чотири 

години.  

3.9. Конкурсний білет складається тестових запитань та одного 

теоретичного. Завдання конкурсного білета розробляються Оргкомітетом. 

4. Розв’язання завдань виконується письмово.  

4.1. Результатом виконання конкурсного білета є відповіді на тестові 

запитання по конкурсному білету.  

4.2. Сумарний бал за завдання теоретичного туру розраховується як 

сума балів за відповіді на всі питання конкурсного білета. Максимально за 

теоретичний блок учасник може отримати 40 балів.  

4.3. Конкурсна комісія розглядає, оцінює конкурсні роботи та визначає 

переможців Конкурсу. До складу Конкурсної комісії входять: представники 

Університету. Тестові завдання готуються НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 

відправляються до партнерів-учасників олімпіад, після проведення яких 

результати відправляються до Університету на перевірку. 

4.4. Заклади освіти,  на базі яких  проводяться  олімпіади,  готують 

приміщення і територію,  ділянки на підприємствах,  матеріально-технічну 

базу, технічну і технологічну документацію, створюють безпечні умови для 

виконання олімпіадних і конкурсних  завдань. 

4.5. При виконанні завдань забороняється користуватися  

довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними  

засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет,  

мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені  

оргкомітетом та журі та затверджені протоколом. 
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5. Порядок подання та оформлення заявок на участь міста в 

олімпіаді.  

5.1. Заявки на участь надсилаються аплікатами (партнерами, школами, 

відділи освіти, органи місцевого самоврядування міст, селищ та ін.) на 

електронну адресу AABulgakov@nlu.edu.uaпротягом всього року. 

5.2. Заява встановленої форми надана Асоціацією випускників НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого у додатках до цього Положення. 

5.3. Про результати розгляду заявки будуть повідомлені відповідальні 

особи протягом 1 місяця із дати отримання заявки. 

 

6. Нагороди переможців Конкурсу 

6.1. Переможці Турніру визначаються за сумарною кількістю балів, 

набраних за результатами тестів.  

6.2 Організатор здійснює оприлюднення результатів перевірки робіт 

учасників олімпіади та правильних відповідей, і в необхідних випадках 

приймає заяви учасників щодо апеляції.  

6.3 Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не менше 

80%, ІІ ступеня – не менше 70%, ІІІ ступеня – не менше 60% від максимально 

можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість 

переможців не може перевищувати 10% від загальної кількості Учасників. У 

разі перевищення кількості переможців Оргкомітет залишає за собою право 

корегування їх кількості при підведенні остаточних підсумків Турніру. 

Дипломом I ступеня нагороджується лише один Учасник.  

Переможці конкурсу будуть нагороджені протягом десяти днів з 

моменту оголошення результатів Конкурсу відповідно до нижчевикладеного 

порядку: 

I місце – учасник, який посяде перше місце за результатами Конкурсу 

отримує грошову премію у розмірі _____ грн.  

mailto:AABulgakov@nlu.edu.ua
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II місце - учасник, який посяде друге місце за результатами Конкурсу 

отримує грошову премію у розмірі ____ грн.  

III місце - учасник, який посяде третє місце за результатами Конкурсу 

отримує почесну грамоту та набір презентаційних книг. 

6.4. Кожен з переможців отримує сертифікат про перемогу у Конкурсі. 

6.5. ПЕРЕМОГА В ОЛІМПІАДІ НЕ ДАЄ ПРАВА НА ПІЛЬГИ ПРИ 

ВСТУПІ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

ЯРОСЛАВА МУДРОГО. 

 

7. ФІНАНСУВАННЯ 

7.1. Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за 

рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

 

 

 

 

 

 

 



Анкета учасника Турніру з правознавства 
Заповнюється навчальним закладом, що виявив бажання приєднатися до 

програми 

Назва навчального закладу: 
______________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження/адреса: _____________________________________________________ 

ПІБ відповідальної особи, обраної навчальним закладом: 
______________________________________________________________________________ 

Контактний номер телефону відповідальної особи: _______________________________ 

E-mail відповідальної особи: ___________________________________________________ 

Орієнтовна кількість учасників турніру: ________________________________________ 

Місце проведення турніру: _____________________________________________________ 

Чи планується підтримка органу місцевого самоврядування/державної адміністрації: 
______________________________________________________________________________ 

Орієнтовна кількість оргкомітету турніру: ______________________________________ 

Кількість наглядачів та спостерігачів в день проведення турніру: _________________ 

Чи є можливим проведення Відео-трансляції фільму про Університет: _____________ 

Чи є можливим проведення фотозйомки турніру: ________________________________ 

Чи передбачається фінансування подарункового фонду: __________________________ 

Що саме планується дарувати? _________________________________________________ 

Звідки дізналися про проведення заходу: ________________________________________ 

Дата заповнення анкети: ______________________________________________________ 
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