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 12.02.2018 № 22.1/10-355
На № _________від __________
Ректорам (директорам) інститутів
післядипломної педагогічної освіти
Про проведення ХХ Всеукраїнського
турніру юних істориків
Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 02.08.2017 р. № 1112 «Про проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році»
з 20 по 24 квітня 2018 року відбудеться фінальний етап ХХ Всеукраїнського
турніру юних істориків на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16
Вінницької міської ради (директор Романова Зоя Миколаївна). Адреса:
м. Вінниця, вул. М. Кішки, 30, тел. (0432) 53-45-80; 53-45-82
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 ХХ 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 Комунальному вищому
навчальному закладі «Вінницька академія неперервної освіти» за телефонами:
(0432) 670891; моб. тел. (097) 182-76-18 – Зарудна Ірина Василівна,методист
відділу роботи з обдарованими дітьми;(0432) 67-08-88, моб. тел. (068) 022-85-75
–Усатенко Ігор Андрійович, завідувач відділу роботи з обдарованими дітьми.
E-mail: obdarovani@ukr.net.

В.о. директора

Гінетова Т.Л. т. 248-18-13

О.М. Спірін

Додаток
до листа Інституту
модернізації змісту освіти
12.02.2018 № 22.1/10-355
Питання
XХ Всеукраїнського турніру юних істориків
1. Нестор Літописець: автор чи співавтор «Повісті минулих літ»?
2. Тамплієри:«бідне воїнство Ісуса Христа» чи найзаможніші лицаріблагодійники християнського світу?
3. Полковник Іван Богун у фільмі Є. Гофмана
«Вогнем і
мечем»: реальність образу чи авторські фантазії Г. Сінкевича в
інтерпретації режисера?
4. Гадяцька унія (1658): втрачений шанс реформування Речі Посполитої чи
політична маніпуляція еліт?
5. Ліквідація Гетьманщини: процес поступової інкорпорації чи фактор
імперської агресії?
6. Ренесанс в українській культурі: наслідок складного й тривалого процесу
взаємодії вітчизняної та європейської культури чи самобутній феномен
традиційної культури?
7. «Самостійна Україна» М. Міхновського: політична програма чи політична
фантастика?
8. Товариство українських поступовців: визнання слабкості українського
руху чи обачливість в умовах терору?
9. Рух опору проти радянської влади в УСРР 1920-1930-х рр.: міф чи
реальність?
10. Створення Чехословаччини: «штучний» геополітичний проект великих
держав чи процес демократичного державотворення?
11. Дисиденти: радянський феномен чи світова тенденція новітньої історії?
12. Ісламська революція в Ірані: початок модернізації країни чи повернення
до минулого?
13. Буря в пустелі»: миротворча операція чи використання ситуації у власних
геополітичних інтересах?
14. Єрусалим: столиця Ізраїлю чи релігійний центр світу?
15. Олімпійські ігри у ХХ ст.: змагання спортивні чи політичні?

