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Начальникам органів управління 
освітою місцевого самоврядування, 
керівникам науково-методичних 
установ

Про підготовку XXI Всеукраїнського 
турніру юних істориків

Відповідно до 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, із метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу 
обдарованої молоді 17 березня 2019 року відбудеться обласний етап 
XXI Всеукраїнського турніру юних істориків на базі Миколаївської 
загальноосвітньої школи І--ІІІ ступенів № 51 (м. Миколаїв, провулок 
Парусний, 3-а) (далі -  Турнір).

Заявки на участь просимо надсилати до 04 березня 2019 року на 
електронну адресу Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти: тоірро@тоірро.іг»к.иа.

Завдання для проведення Турніру відповідно до листа Міністерства 
освіти і науки України від 29 січня 2019 року № 22.1/10-271 додаються.

За додатковою інформацією звертатися до Іртищевої Олени 
Анатоліївни, методиста кафедри філософії освіти, теорії й методики 
суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти за гел.. (067) 196 77 20.

Додаток на 1 арк. 

Директор
Олена Іртищева (067) 196 77 20

В. ШУЛЯР
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Питання
XXI Всеукраїнського турніру юних істориків

Додаток

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 в середньовічній Європі: опора чи 
опозиція світській владі?

3. Гедиміновичі на українських землях: визволителі чи завойовники?
4. Селянські протести в Європі XVII—XVIII ст.: «соціальне розбійництво» 

чи боротьба за соціальну справедливість?
5. Наполеонівські війни: агресія проти європейських народів чи революційні 

перетворення?
6. Хлопомани: прагнення ідентифікувати себе з українським народом чи 

данина соціально-революційним ідеям Заходу?
7. Акт злуки УНР і ЗУНР: втілення ідеї соборності України чи спроба 

порятунку досягнень українських визвольних змагань 1917-1919 рр.?
8. Колгоспи в сталінському СРСР: прагнення до підтримки збіднілого 

селянства чи встановлення повного контролю влади над сільським 
населенням?

9. Фінляндія в Другій світовій війні: агресор чи жертва?
10. Монументалізм в Україні: мистецькі традиції радянської системи чи 

домінування ідеї національної єдності?
11. «Весна народів» 1989 року в Центрально-Східній Європі: прояв

націонал-патріотизму, суспільного прагматизму чи соціального відчаю?
12. Народний Рух України: сприяння політиці перебудови чи формування 

опозиції в рядах КПРС?

Питання на фінальний бій
1. Українська еліта в Речі Посполитій 1569-1658 рр.: прихильники

національного примирення чи борці за національно-релігійну
ідентичність?

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

3. Рада Європи: дискусійний клуб чи вагомий інструмент захисту 
європейських цінностей?

4. Китайська Народна Республіка на світовій геополітичній шахівниці
другої половини XX -  початку XXI ст.: чи вдалося «пішаку
перетворитись у ферзя»?

Директор В. ШУЛЯР


