
 
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  12.02.2016     №   2.1/10-250 

На № _________  від __________ 

Ректорам (директорам) інститутів   

 післядипломної  педагогічної освіти 

Про проведення ХVІІІ Всеукраїнського 

турніру юних істориків 

 

Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 07.09.2015 р. № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році»                 

з 15 по 19 квітня 2016 року на базі Чернігівського центру професійно-

технічної освіти (директор Михалко Світлана Олексіївна) відбудеться 

фінальний етап ХVІІІ  Всеукраїнського турніру 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 ХVІІІ 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 Інституту модернізації змісту освіти; або у Чернігівському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д.  Ушинського за 

телефонами: (0462) 72-27-93; 066-669-49-18, Вошкіна Інна Анатоліївна, 

завідувач відділу; (04622) 43-249, 066-650-49-75, Фарбак Тетяна Миколаївна, 

завідувач відділу; 063 384-08-80, Кропта Наталія Володимирівна, методист; 

електронна адреса: obdarov5@ukr.net . 

 

 

Директор 

 

 

Гінетова Т. Л.  т. 248-18-13 

  

   Н. Б. Вяткіна 

 

mailto:obdarov5@ukr.net


                                                                               Додаток 

                до листа Інституту  

               модернізації змісту освіти  

                                           12.02.2016   №  2.1/10-250 

 

 

Питання  

XVІІІ Всеукраїнського турніру юних істориків 

 

1. Перше Болгарське царство: тюрко-слов'янське ханство чи слов’яно-

християнська монархія? 

2. Гедиміновичі в Україні: «збирачі руських земель» чи провідники 

політичних інтересів Великого Князівства Литовського? 

3. Османська імперія: спадкоємиця Візантійської імперії чи 

правонаступниця халіфату? 

4. Середньовічне мистецтво: Біблія для неписьменних? 

5. Латина в Україні: чужорідне явище чи мова національної культури? 

6. Зовнішня політика Івана Виговського: чи була альтернатива 

пропольському  вектору? 

7. Імператор Франц-Йозеф І: «останній монарх старої школи» чи «старий 

Прохазка»?  

8.  Історія імперій: різний початок, однаковий фінал? 

9.  Андрей Шептицький: священик чи політик? 

10.  Вісь Берлін – Рим – Токіо: троїстий союз для боротьби проти 

Комуністичного  Інтернаціоналу  чи  для  захоплення  світу? 

11.  План Маршала: «програма відновлення Європи» чи поширення 

американського впливу на європейців? 

12.  Вихід Франції з військової організації НАТО: «примха де Голля» чи 

перемога радянської дипломатії? 

13.  Тоталітарна держава та національна культура: проблема 

взаємовідносин.  

14.  Індійський націоналізм: відстоювання релігійних інтересів індусів чи 

прагнення створити незалежну багатоетнічну індійську державу?  

15.  «Третій шлях» Тоні Блера: від концепції співучасті до «нового 

прогресивізму»? 

 

_______________________________________________________ 

 

 


