
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 

 

Від  29.01.2019  №  22.1/10-271 

На № _________від __________ 

Ректорам (директорам) інститутів   

 післядипломної педагогічної освіти 

Про проведення ХХІ Всеукраїнського 

турніру юних істориків 

 

 Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 02.08.2018 р. № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських                  

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»                      

з 19 по 23 квітня 2019 року у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької 

області відбудеться ХХІ Всеукраїнський турнір юних істориків.  
Командні інтелектуальні змагання з історії будуть проведені згідно з 

вимогами Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади 

зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді  та спорту  України від 22 вересня 

2011 року № 1099 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України                            

17 листопада 2011 року за № 1318/20056. 

Завдання, що пропонуються для першого (міжшкільного) та фінального 

етапів змагань, подано в додатку.  

Отримати інформацію щодо умов проведення ХХІ Всеукраїнського турніру 

юних істориків та подати заявки на участь у фінальному етапі змагань можна за 

телефоном (044) 248-18-13 – Гінетова Тетяна Леонтіївна, завідувач сектору ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», е-mail: obdarovani@ukr.net. Або у 

Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти:                

моб. тел. (067) 754-75-30 – Кенц Галина Іванівна, методист науково-методичного 

центру викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу; моб. тел.                        

(096) 768-51-52 – Гребень Ольга Віталіївна, методист науково-методичного 

центру координації роботи методичних та загальноосвітніх установ і закладів 

освіти;   е-mail: hmoippo@i.ua      

        

 

 

В. о. директора 

 

 

Ю. І. Завалевський 

 

Гінетова Т.Л.  т. 248-18-13    
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    Додаток 

           до листа ДНУ «Інститут  

           модернізації змісту освіти»  

            29.01.2019  №  22.1/10-271 

 

Питання 

XХІ Всеукраїнського турніру юних істориків 

 

1. Династичні шлюби Ярославичів: спроба Ярослава Мудрого наблизити 

Україну-Русь до європейського  цивілізаційного  простору чи прагнення 

втамувати особистісні великодержавні амбіції? 

2. Чернечі ордени католицької церкви у середньовічній Європі: опора чи 

опозиція світській владі? 

3. Гедиміновичі на українських землях: визволителі чи завойовники? 

4. Українська еліта в Речі Посполитій 1569-1658 рр.: прихильники 

національного примирення чи борці за національно-релігійну ідентичність? 

5. Селянські протести в Європі XVII – XVIII ст.: «соціальне розбійництво» чи 

боротьба за соціальну справедливість? 

6. Наполеонівські війни: агресія проти європейських народів чи революційні 

перетворення?  

7. Хлопомани: прагнення ідентифікувати себе з українським народом чи данина 

соціально-революційним ідеям Заходу? 

8. Акт злуки УНР і ЗУНР: втілення ідеї соборності України чи спроба порятунку 

досягнень українських визвольних змагань 1917-1919 рр.?   
 

9. Українське питання в європейській політиці кінця 30-х років ХХ ст.: 
маніпуляція національним рухом чи «ренесанс» української державницької ідеї?   
 

10.  Колгоспи в сталінському СРСР: прагнення до підтримки збіднілого селянства 

чи встановлення повного контролю влади над сільським населенням?  
 

11.  Фінляндія в Другій світовій війні: агресор чи жертва?   

12.  Рада Європи: дискусійний клуб чи вагомий інструмент захисту європейських 

цінностей?   

13.  Монументалізм в Україні: мистецькі традиції радянської системи чи 

домінування ідеї національної єдності? 

14. «Весна народів» 1989 року у Центрально-Східній Європі: прояв націонал-

патріотизму, суспільного прагматизму чи соціального відчаю?   

15.  Народний Рух України: сприяння політиці перебудови чи формування 

опозиції в рядах КПРС?   

16.  Китайська Народна Республіка на світовій геополітичній шахівниці другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст.: чи вдалося «пішаку перетворитися у ферзя»? 
 


