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ХІV міський турнір юних правознавців  
для учнів 9-11-х класів  

закладів загальної середньої освіти 



ХІV міський турнір юних правознавців для учнів 9-11-х класів  
закладів загальної середньої освіти 

 

  

12 команд  

Збірна команда  
Московського району «Фенікс»  

Збірна команда  
Немишлянського району 

Збірна команда  
Індустріального району «Justicia» 

Збірна команда  
Київського району «Терези Феміди» 



ХІV міський турнір юних правознавців для учнів 9-11-х класів  
закладів загальної середньої освіти 

 

  

12 команд  

Збірна команда  
Слобідського району 

Збірна команда Новобаварського  
району «Інтегро» 

Збірна команда Основ’янського  
району «Лаотун»  

Команда Харківської гімназії №152 
Холодногірського району 



ХІV міський турнір юних правознавців для учнів 9-11-х класів  
закладів загальної середньої освіти 

 

  

12 команд  

Збірна команда Шевченківського 
району «VERITAS» 

Збірна команда Шевченківського району 
«Lux et Lex» 

Збірна команда Шевченківського  
району «Прецедент» 

Команда Харківського ліцею 
«Правоохоронець»  



Журі турніру 
Викладачі та студенти 

 Державного біотехнологічного університету 

 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця  

 
 

Голова журі – Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, декан 

факультету менеджменту, адміністрування та права Державного біотехнологічного 

університету 



Ведучі турніру 
 студенти  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та 
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

Рубежов Богдан  

Русецький Олександр 

Дяченко Світлана 

Кікоть Ксенія 



Переможці ХІV міського турніру юних правознавців  

І місце  

збірна команда учнів Шевченківського району «Veritas» 

(ХНВК  № 45 «Академічна гімназія», ХГ № 47) 

 
 

 

Переможці в командному заліку 



Переможці ХІV міського турніру юних правознавців  

ІІ місце  

► збірна команда учнів 
Основ’янського району «Лаотун» 

     (ХГ № 34, ХЗОШ №№ 7, 35, 48, 53) 

► команда учнів Харківської гімназії 
№ 152 Харківської міської ради 

► команда «Ліцей «Правохоронець»  

 

 

 

Переможці в командному заліку 



Переможці ХІV міського турніру юних правознавців  

ІІІ місце  

► збірна команда учнів Московського району «Фенікс» 

(ХСШ № 3, ХГ № 43, ХЗОШ №№ 64, 139); 

► збірна команда учнів Шевченківського району «Прецедент»  

(ХЗОШ №№ 51, 150, ХСШ № 99); 

► збірна команда учнів Новобаварського району «Інтегро» 

(ХСШ № 162, ХЗОШ № 153) 

 

 

Переможці в командному заліку 



Учасники ХІV міського турніру юних правознавців  



Переможці ХІV міського турніру юних правознавців 

І місце – Кириченко Таїсія, ХЗОШ № 48  
 

ІІ місце: 

- Репніков Іван, ХГ № 152; 

- Науменко Олег, ХНВК № 45 «Академічна    

гімназія»  

Переможці в особистій першості 



 Гізімчук Микита, ХГ № 152; 

 

 Урбатіс Оскар, ХНВК № 45 

«Академічна гімназія»; 

 

 Ананьєва Ніка, ХСШ № 3; 

 

 Бутенко Анна, ХГ № 46 

імені М.В. Ломоносова 

Переможці ХІV міського турніру юних правознавців 

ІІІ місце  

Переможці в особистій першості 


