
 

17 квітня 2015 року в Міському юридичному ліцеї був 

проведений турнір з правознавства «Гладіатори пра-

ва», в якому 4 команди лі-

цеїстів сперечалися з актуа-

льних тем сьогодення. 

Метою даного заходу стала 

активізація та розвиток де-

батного руху в ліцеї, забез-

печення зростання рівня й 

масовості гри в "Дебати", 

освіта та виховання молоді 

відповідно до духу демократії, гуманізму, толерантності, верховенства права, 

поваги до прав і свобод людини, а та-

кож задоволення від командної гри. 

 Командне змагання проводило-

ся у форматі турніру юних правознав-

ців (ТЮП) — це змагання між коман-

дами школярів старших класів, які 

уміють на високому науковому рівні 

викласти та обґрунтувати свою пози-

цію з приводу тієї чи іншої правової проблеми та довести її в наукових дискусі-

ях — правових раундах.  

 

 



Ліцейський  турнір зібрав 4 команди у складі: 

9-1 

1. Бутко  Ксенія 

2. Кочергіна Юлія 

3. Корж Анна 

4. Осічанський Костянтин 

5. Рульов Михайло 

9-2 

1. Дегтьова Ілона 

2. Ільченко Владислав 

3. Пирог Артем  

4. Рябко Тетяна 

10 кл. 

1. Заруба Настя 

2. Жушман Ілля 

3. Коба Яна 

4. Неджеря Юрій 

5. Хвостик Олександр 

11 кл 

1. Беляніна Влада 

2. Бородіч Максим 

3. Жилка Марія 

4. Казакевич Андрій 

5. Фурсенко Микита 

 

 

Суддями турніру були вчителі права 

МЮЛ: Турчак Тетяна Сергіївна, Ма-

чушак Тетяна Володимирівна, Алфе-

рова Тетяна Миколаївна,  співробіт-

ник Міського управління юстиції Ка-

Катерина Олегівна. А керувала цим 

дійством куратор дебатного кружка 

Нетьосова Світлана Феліксівна.  



 

Взагалі турнір видався дуже цікавим 

та пізнавальним, багато моментів бу-

ли спірні та доходили до піку нака-

лювання страстей, але кожна коман-

да насамперед намагаласьтолерантно 

відстояти свою позиціюта донести її 

до суддів за допомогою чіткої лінії 

аргументації та підкріплення матері-

алу (докази, факти, статі та інше).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда 10-х класів продемонструвала високий рівень відповідальності, 

глибокі знання права та отримала високу оцінку не тільки від суддів, а й безпо-

середніх опонентів по грі і глядачів. 

Перемогу в обох раундах (відбірковому та фіналі) отримала 

збірна команда 10-х класів: Заруба Анастасія, Коба Яна, Хвостик 

Олександр, Жушман Ілля, Неджеря Юрій. 

 

 



 

Коментарі учасників турніру: 

1. «Мені дуже сподобалась гра, бо в ній потрібно показувати обізна-

ність в праві!» 

2. «Мені сподобався турнір, а саме робота в команді, ми згуртувались 

та відстоювали саме свою позицію, все-таки правильно говорить 

українська приказка «Гуртом і батька легше бити». 

3. Турнір був насичений, я хочу побільше таких заходів, бо тільки там 

ти можеш з гідністю виступити зі своїми знаннями не тільки по ос-

новній програмі, що вивчаємо, але і з додатковими знаннями». 

4. «Усе дуже сподобалось. Гра була насичена, суддівство було 

об’єктивним, високий рівень знань продемонстрували суперники. 

Незрівнянні почуття!» 

5. «Мне все понравилось. Такой формат позволяетпроявить ум и ора-

торские навыки». 

6. «Правовий турнір справив на мене приємне враження. На мою дум-

ку, ця гра дуже цікава і корисна. Сподіваюсь в наступному році взя-

ти участь у подібному дійстві». 

7. «Новий формат - нові враження - море емоцій». 

8. «Интересные темы, горячие дискуссии» 

9. «Цей турнір видався на славу, була і запекла боротьба, і обґрунто-

вана критика з буку суддів, і перемога в турнірі!!!». 

 

МОЛОДЦІ! 

 

 

 


