
ЗАДАННІ 

ЗАВОЧНАГА КАМАНДНАГА ТУРА 

 

Каманда павінна прадставіць у Арганізацыйны камітэт рашэнні 

праблемных пытанняў (задач) па ўстаноўленай форме. Тры заданні (на выбар 

каманды) прадстаўляюцца на беларускай мове (дадатковае заданне на веданне 

беларускай прафесійнай юрыдычнай лексікі). 

Заданне “Абмеркаванне праекта нарматыўнага акта” выконваецца на 

рускай мове. 

Заданне “Прававая асвета” выконваецца на беларускай мове. 

 

1. ТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА 

 

Крызіс дзяржавы: натуральны або штучны працэс 

 

2. КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ І АДМІНІСТРАЦЫЙНАЕ ПРАВА 

 

Нацыянальная бяспека як аб'ект прававога рэгулявання 

 

3. ГРАМАДЗЯНСКАЕ І ГАСПАДАРЧАЕ ПРАВА. 

ГРАМАДЗЯНСКІ І ГАСПАДАРЧЫ ПРАЦЭС 

 

Праект Кодэкса грамадзянскага судаводства ў кантэксце тэндэнцый 

развіцця цывілістычнага працэсу 

 

4. КРЫМІНАЛЬНАЕ ПРАВА І КРЫМІНАЛЬНЫ ПРАЦЭС 

 

Крымінальны закон і яго зваротная сіла ў дачыненні да злачынстваў 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў і іх памагатых у гады Вялікай Айчыннай 

вайны 

 

5. КОНКУРС, ПРЫСВЕЧАНЫ 100-ГОДДЗЮ ВЯРХОЎНАГА 

СУДА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

Тэндэнцыі развіцця судовай улады ў Рэспубліцы Беларусь на сучасным 

этапе 

 

6. КОНКУРС НАЦЫЯНАЛЬНАГА ЦЭНТРА ПА АХОВЕ 

ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

Праблемы апрацоўкі персанальных дадзеных пры ажыццяўленні 

відэаназірання грамадзянамі і недзяржаўнымі арганізацыямі 

 

7. АБМЕРКАВАННЕ ПРАЕКТА ПРАВАВОГА АКТА 



Каманда павінна прыняць удзел у абмеркаванні праекта Закона 

Рэспублікі Беларусь «Аб Усебеларускім народным сходзе». Публичное 

обсуждение проектов НПА (forumpravo.by) 

Каманда пад сваім рэальным імем на працягу тэрміну, адведзенага для 

абмеркавання прававога акта, павінна выказаць сваю пазіцыю па дадзеным 

акце. 

У выпадку прыняцця Аргкамітэтам неабходнасці правядзення 

абмеркавання іншых актаў, рашэнне аб гэтым будзе паведамлена дадаткова. 

 

8. ПРАВАВАЯ АСВЕТА 

 

Заданне: Зняць відэа пад хэштэгам #детиимеютправо для акаўнта 

Дзіцячага прававога сайта (узроставая група 10-15 гадоў) у TikTok на тэму 

 

УСЕБЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ СХОД – ВЫШЭЙШАЯ ФОРМА 

НАРОДАЎЛАДДЗЯ Ў КРАІНЕ 

 

Відэа павінна быць зразумелым і арыентаваным на дзяцей указанай 

узроставай групы. 

 

Тэхнічныя патрабаванні да відэа ў TikTok 

(https://vtiktok.ru/harakteristiki-video-dlya-tik-tok/) 

Патрабаванні да відэа:  

* максімальны памер на iOS-250 Мб, на Android-75 Мб; 

* кодэк: H.264; 

* суадносіны бакоў: 9:16; 

* фармат у пікселях: 1080 на 1920; 

* тып файла: mov або mp4; 

* працягласць 60 секунд. 

Прадстаўленне работ 

Відэа прадстаўляецца на кампакт-дыску ў асобным файле папкі разам з 

іншымі алімпіяднымі заданнямі. 

 

Праца ацэньваецца прафесійным журы і карыстальнікамі акаўнта 

Дзіцячага прававога сайта ў TikTok шляхам прастаўлення лайкаў. 

 

Загрузка відэа на акаўнт Дзіцячага прававога сайта TikTok будзе 

ажыццяўляцца цэнтралізавана пасля прадстаўлення ўсіх заданняў завочнага 

тура. Галасаванне будзе праводзіцца на працягу месяца з моманту загрузкі. 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/17017-proekt-zakona-respubliki-belarus-_o-vsebelorusskom-narodnom-sobranii
https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/17017-proekt-zakona-respubliki-belarus-_o-vsebelorusskom-narodnom-sobranii

