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Про проведення II (обласного) етапу 
Всеукраїнського турніру юних
істориків у 2017 році

Відповідно до п. 6, пп. 13 п. 11 Положення про департамент освіти і 
науки, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 28.04.2016 № 154-р, 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 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, на виконання 
наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1006
«1 Іро проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 
предметів у 2016/17 навчальному році», із метою пошуку, підготовки, 
розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді

Н А К А З У  Ю:

1. Провести обласний турнір юних істориків (далі -  Турнір) 11 березня 
2017 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.

2. Затвердити склад журі, програму проведення турніру (додатки 1, 2), 
перелік питань для обговорення (додаток 3).

3. Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(ІІІуляр В. І.):

1) забезпечити належний науково-методичний та організаційний супровід
Турніру;

2) за результатами Турніру визначити склад обласної команди істориків для 
участі у фінальному етапі XIX Всеукраїнського турніру юних істориків 
18-22 квітня 2017 року.

4. 1 Іачальникам відділів (управлінь) освіти районних державних 
адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад:



1) направити на Турнір районні (міські) команди учнів 9,10,11-х класів у 
супроводі керівників команд;

2) відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей під час 
поїздки до м. Миколаєва, перебування на турнірі та зворотного шляху 
покласти на керівників команд;

3) забезпечити участь у роботі журі представників відповідних закладів та
установ (додаток 1);

4) надати дні відпочинку за роботу у вихідні дні педагогічним працівникам, 
які задіяні в проведенні Турніру, у зручний для них час;

) витрати на направлення членів команд (проїзд та харчування), їх 
керівників та членів журі віднести за рахунок відповідних установ.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т. в. о. директора Г. В. Каськова



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти і науки
облдержадміністрації
ВІД ^

Склад журі
обласного турніру юних істориків

1. Михайлович Ганна Іванівна, методист кафедри філософії освіти, теорії 
й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, голова журі.

2. Мирнінко Ірина Григорівна, методист кафедри філософії освіти, теорії 
й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, заступник голови журі.

3. Волос Ольга Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти.

4. Калкутіна Наталя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих 
предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.

5. Гладун Віталій Вікторович, старший викладач кафедри філософії 
освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.

6. Майборода Лариса Миколаївна, методист Науково-методичного центру 
управління освіти Миколаївської міської ради.

7. Раєвська Олена Володимирівна, учитель Миколаївської гімназії № 2 
Миколаївської міської ради, учитель-методист.

8. Геллер Тетяна Володимирівна, заступник директора з навчально- 
виховної роботи Першої української гімназії ім. Миколи Аркаса 
Миколаївської міської ради.

9. Самойленко Ліна Олександрівна, учитель Березанської 
ЗОНІ І—III ступенів Березанської районної ради.

10. Євтушенко Людмила Едуардівна, учитель Миколаївської 
СЗОШ 1-І 11 ступенів № 22 з поглибленим вивченням англійської мови 
з 1 класу Миколаївської міської ради, учитель-методист.

11. Корсун Майя Анатоліївна, учитель Першої української гімназії 
ім. Миколи Аркаса Миколаївської міської ради, учитель-методист.

12. Іпатенко Надія Михайлівна, учитель Новопетрівської 
ЗОНІ 1-ІII ступенів Новоодеської районної ради, учитель-методист.

13. Більченко Олена Вікторівна, учитель Костянтинівської 
ЗОНІ 1-111 ступенів Братської районної ради, учитель-методист.



14. Кифоренко-Міліцина Анжела Дмитрівна, заступник директора 
з навчально-виховної роботи Южноукраїнської ЗОШ І—III ступенів 
№ 4 Южноукраїнської міської ради.

15. Рубаник Олена Олегівна, методист РМК Миколаївської
райдержадміністрації.

16. Максимова Марина Володимирівна, учитель Баштанської 
ЗОЇЛ 1-і II ступенів № 1 Баштанської районної ради.

17. Ковалів Павло Васильович, учитель Широколанівської 
ЗОН І 1-1II ступенів Веселинівської районної ради.

18. Заграй Любов Михайлівна, учитель Новоукраїнської 
ЗОШ І-НІ ступенів Березнегуватської районної ради.

19. Порожня Людмила Миколаївна, учитель Миколаївської 
ЗОШ І—III ступенів № 20 Миколаївської міської ради, учитель- 
методист.

20. Качуровська Лариса Вікторівна, учитель Первомайської гуманітарної 
гімназії Первомайської міської ради, учитель-методист.

21. Форносова Белла Миколаївна, учитель Миколаївського класичного 
ліцею «Педагог» Миколаївської міської ради, учитель-методист.

22. Барташук Руслан Анатолійович, учитель історії Вознесенської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 Вознесенської міської ради.

23. Колєснікова Олена Юріївна, учитель історії Семенівської 
ЗОШ 1-І 11 ступенів Арбузинської районної ради.

24. Бохна Світлана Олександрівна, учитель історії Куцурубської 
ЗОНІ І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка Куцурубської об’єднаної 
територіальної громади.

Директор МОІППО



Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації 
від / і  № .£

Програма
обласного турніру юних істориків 

11 березня 2017 року

08 30-09 00 ~ Реєстрація учасників (Миколаївський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти, 
вул. Адміральська, 4-а)

0 9  00-09.30 ~ Відкриття турніру, жеребкування команд

09.40-12.10 ~ Проведення півфінальних змагань

12.10-12.20 ”  Перерва

12.20- 13.20 ~~ Проведення фінальних змагань

13.20- 13.30 “  Перерва

13.30-14.00 ~ Підбиття підсумків турніру

з 14.00 ~ Від’їзд учасників турніру

Директор МОІППО В. І. Шуляр



Додаток З
до наказу департаменту 
освіти і науки 
облдержадміністрації 
від /'Т -/0 ?• № У У 5

Питання
XIX Всеукраїнського турніру юних істориків

1. Мслетій Смотрицький: європейський просвітник чи український
церковний діяч XVII ст.?

2. Павло Полуботок: жертва бюрократичних інтриг чи заручник власних 
принципів?

3. Микола Костомаров: російський історик чи перший класик української
історичної науки?

4. Політика Української Центральної Ради у 1917-1918 рр.: спроба 
збудувати націонал-демократичну чи соціалістичну державу?

5. «Великий терор» 19371938 рр.: інструмент регулювання соціальних 
процесів в СРСР чи засіб досягнення одноосібної влади И. Сталіним?

6. «Операція Вісла»: вияв державної політики чи акт національної помсти?
7. Європейська Економічна Спільнота (ЄЕС-ЄС): економічний,

політичний чи ціннісно-цивілізаційний проект?
8. Таліби: новий етнос чи радикальний рух релігійного спрямування?
9. Великий шовковий шлях: транснаціональний торговельний шлях чи 

артерія міжкультурного проникнення?

В. І. Шуляр


