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Кафедра екологічного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

 

спільно з Департаментом Національних судових 

дебатівДебат клубу юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Регламент усної частини 

VIІ Всеукраїнського турніру з судових дебатів із 

екологічного права-2016 

 

1. Порядок проведення усної частини Турніру 

1.1. Формою проведення усної частини Турніру є усні раунди, щоявляють 

собою презентацію командами правових позицій «позивача» та«відповідача» 

перед умовним судом. 

1.2. До участі в усних раундах допускаються виключно ті команди, 

щозареєструвались, зробили організаційний внесок, склали та 

вчаснонадіслали письмові меморандуми. 

1.3. Усні раунди Турніру проходять на базі юридичного 

факультетуКиївського національного університету імені Тараса Шевченка 

іпередбачають участь команд у 2-3 відбіркових, півфінальних тафінальних 

раундах Турніру. 

1.4. Організатори зберігають за собою право змінювати кількістьвідбіркових 

раундів до початку етапу усних раундів, з огляду на кількістькоманд, що 

з'явилась на усні раунди. 

1.5. Після підрахунку балів за відбіркові раунди визначаються 4 

(чотири)команди, які беруть участь у наступних раундах Турніру. 

1.6. Фіналістами Турніру стають 2 (дві) команди, які перемогли 

упівфінальних раундах. Команди-фіналісти змагаються у фіналі турніру. 

1.7. Переможцем Турніру є команда, яка перемогла у фінальному раунді. 
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2. Жеребкування 

2.1. Жеребкування передбачає визначення пар команд Турніру, 

якізмагатимуться у відбірковому раунді, а також ролі команди 

Турніру(позивача чи відповідача) у цьому раунді. 

2.2. Якщо кількість команд у відбіркових раундах є непарною, то такоманда, 

якій під час жеребкування залишилась без парної команди,виступає в 

односторонньому порядку (ex parte). В такому випадку суддізаслуховують 

виступ команди, оцінюють його за встановленимикритеріями, незважаючи на 

відсутність іншої команди. Така процедуране має жодним чином відбиватись 

на кількості балів, що може заробитикоманда за такий виступ, та на ставленні 

до них суддів турніру. 

Вказану процедуру щодо однієї команди можна застосувати виключноодин 

раз під час турніру. У разі якщо під час одного з жеребкуваньвипадає 

команда, що вже пройшла вказану процедуру, проводитьсяповторне 

жеребкування. 

2.3. Під час відбіркових раундів дві певні команди можуть грати одна зодною 

не більше, ніж в одному відбірковому раунді. 

 

3. Порядок проведення раунду усної частини Турніру 

3.1. Раунд усної частини Турніру передбачає усні виступи командТурніру та 

їх оцінювання суддями Турніру. 

3.2. Перед усними виступами команд Турніру бейліф Турнірупредставляє 

учасникам суддів Турніру, повідомляє суддям номерикоманд та їх роль у 

відповідному раунді (позивач/відповідач). 

3.3. Усний виступ охоплює всебічне представлення правової позиціїпевної 

сторони позивача/відповідача. 

3.4. Команда Турніру самостійно визначає учасників, яківиступатимуть, їх 

послідовність та частину аргументації, яку цей учасникповинен висловити. 

Про послідовність виступів учасників командаТурніру повідомляє бейліфа до 

початку раунду. 
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3.5. Усний раунд відбувається за такою схемою: 

- виступ 1-го представника «позивача»; 

- виступ 2-го представника «позивача»; 

- виступ 1-го представника «відповідача»; 

- виступ 2-го представника «відповідача»; 

- виступ 3-го представника «позивача» (перші 3 (три) хвилини –

питання/відповіді); 

- виступ 3-го представника «відповідача» (перші 3 (три) хвилини –

питання/відповіді). 

3.6. Особа, що виступає у якості 3-го представника«позивача»/«відповідача» 

має право задавати запитання команді-опоненту «відповідача» протягом 

перших 3 (трьох) хвилин своговиступу. 

3.7. Відповісти на запитання свого опонента команда Турніру можевідразу 

або має право використати час до 30 (тридцяти) секунд дляпідготовки 

відповіді на певне запитання. 

3.8. Перед виступом кожен учасник зобов’язаний назвати свої ім’я 

тапрізвище, номер команди, яку він представляє, та позицію якої 

сторонипредставляє відповідний учасник. 

3.9. Судді Турніру мають право в будь-який момент промови 

задаватипитання промовцю. 

3.10. Після третього виступу команди, яка виконує роль Уряду, 

бейліфоголошує про видалення учасників Турніру із приміщення 

дляпроведення оцінювання раунду суддями. 

3.11. Судді Турніру повідомляють бейліфа про закінчення оцінювання 

тапередають йому листок оцінювання, який у свою чергу передає 

йогоорганізатору. Жодній із цих осіб не дозволяється 

розголошуватирезультати оцінювання до закінчення усіх усних раундів. 

 

4. Часовий регламент усного раунду 

4.1. Загальна тривалість усного раунду – 1 (одна) год. 
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4.2. На висвітлення своєї позиції кожна команда має 25 (двадцять п’ять)хв, 

які розподіляє між учасниками перед початком раунду на власнийрозсуд та 

інформує про це розпорядника (бейліфа). 

4.3. За 1 хв до кінця виступу учасника бейліф має повідомити про цекоманду 

шляхом підняття руки. 

4.4. Час, який учасники витрачають на відповіді на запитання 

суддів,зараховується до часу, наданого команді для відповіді. 

4.5. Суддя може за клопотанням команди продовжити час виступукоманди не 

більше ніж на 2 хв. 

4.6. За дотриманням командами часового регламенту стежить бейліф,який 

також здійснює контроль за дотриманням Правил Турніру. 

4.7. Якщо команда самовільно, без погодження із суддями та 

бейліфомвиходить за межі виділеного їй часу, до неї можуть бути 

застосованісанкції у вигляді зняття балів. 

 

5. Правила поведінки учасників під час усних раундів 

5.1. Під час усних раундів учасники команд можуть використовувати 

усінеобхідні їм матеріали. 

5.2. Спілкування між учасниками команд під час усних раундів 

можездійснюватись виключно у письмовій формі. У разі 

порушенняучасниками вказаного правила суддя (-і) має (-ють) право зробити 

їмзауваження. 

5.3. У разі повторного порушення зазначеного правила, кількість 

балівкоманди за усний раунд може бути зменшено відповідно до цих правил. 

5.4. Команда не має права ознайомитись зі змістом меморандуму 

іншихкоманд та включати аргументи та іншу інформацію з усних 

виступівінших команд, з якими така команда змагається хоча б в одному 

зраундів. 

5.5. Учасники команд не можуть залишати зали судових засідань 

дозавершення їхнього раунду. 
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5.6. Під час усних раундів учасники не мають права 

розголошуватиінформацію про свій курс та місце навчання, викладачів та 

юристів-роботодавців, із якими вони (спів-) працювали, жодним чином з 

метоюуникнення упередженого ставлення до своєї чи інших команд. З 

тієюсамою метою судді не мають права запитувати про курс та 

місценавчання учасників команд, їхнє походження, вік тощо. 

5.7. Усі усні раунди незалежно від етапу є публічними, однак при цьомусудді 

за погодженням із організаторами та командами мають правообмежити 

кількість глядачів раунду. 

 

6. Оцінювання усних виступів команд 

6.1. Критерії оцінювання команди в усних відбіркових раундах: 

- знання та інтерпретація фактичних обставин справи (до 10 балів); 

- знання та застосування права (до 40 балів); 

- якість запитань та відповідей (до 10 балів); 

- презентація та командна робота (до 20 балів). 

6.2. За кожним з цих критеріїв оцінюється гра команди в цілому. Длятого, 

щоб визначити бали, які заробила команда в одному раунді,складаються усі 

бали, виставлені суддями команді по кожному зкритеріїв. 

6.3. Максимальна кількість балів, яку може отримати команда завідбірковий 

раунд, становить 180 балів (оцінка за письмовиймеморандум + бали від двох 

суддів за усну презентацію). 

6.4. При оцінюванні гри команд у півфінальному та фінальному раундахбали 

за меморандуми не враховуються. 

6.5. Результат оцінювання команди за півфінальний та фінальнийраунди 

отримується шляхом складання усіх балів, виставлених суддямиза 

відповідний раунд. 
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6.6. Для визначення переможця в півфіналі та фіналі Турнірувраховуються 

тільки бали за відповідний раунд – бали за півфінальнийта фінальний раунди 

не складаються
1
. 

6.7. За результатами кожного раунду суддя на власний розсуд 

обираєнайкращого гравця раунду, про що зазначає у листку оцінювання. 

Такийгравець необов’язково має бути членом команди, яка 

вигралавідповідний раунд. 

 

7. Система санкцій 

7.1. За порушення Правил та інші порушення, що свідчать 

пронедобросовісність або непорядність команд чи окремих їх учасників, 

докоманд можуть бути застосовані санкції у вигляді зменшення 

рейтингукоманди до 5 балів за кожне порушення: 

- за ігнорування зауважень з боку судді та/або бейліфа; 

- за некоректну поведінку по відношенню до учасників іншої команди; 

- за розмови між учасниками однієї команди під час виступу іншої; 

- за недотримання часового регламенту без узгодження із бейліфом 

тасуддею; 

- за телефонні розмови, відправлення СМС-повідомлень, 

відвідуваннясоціальних мереж в Інтернеті під час раунду тощо. 

7.2. Максимальна кількість балів, на яку може бути зменшений 

рейтингкоманди, становить 20 балів. 

 

                                                           
1
Наприклад, Ваша команда грає у півфіналі, суддівський склад – 5 осіб. Кожна з цих осіб виставляє вам 

оцінки в межах 80 балів кожний. Відповідно, максимум – 400 балів. Якщо ви за кількістю балів 
випереджаєте суперника, ви виходите у фінал, проте ті бали, які ви заробили у півфіналі, у фіналі не 
враховуються, усі попередні результати анулюються, та переможець визначається виключно за балами за 
усний виступ команди у фінальному раунді. 


