


ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО

ВИПРОБУВАННЯ для вступу на 2 курс на
спеціальність «Історія та археологія»

ВАРІАНТ *********
1. Зазначте найдавніший народ Північного Причорномор  ’  я (за писемними джерелами):
а) гуни;
б) скіфи;
в) сармати;
г) кіммерійці.
2. Вкажіть,  хто  з  відомих  археологів  у  1897  р.  здійснив  відкриття  трипільської

цивілізації:
а) Р. Чайлд;
б) В. Хвойка;
в) Г. Картер;
г) Г. Шліман.
3. Позначте, про якого князя йдеться у творі «Слово про закон і благодать» київського

митрополита Іларіона:
а) Святослава;
б) Володимира Великого;
в) Ярослава Мудрого;
г) Володимира Мономаха.
4. Вкажіть,  унаслідок  якої  битви  українські  землі  було  остаточно  звільнено  від

золотоординського панування:
а) битви біля Синіх Вод;
б) битви на Чудському озері;
в) Грюнвальдської битви;
г) Куліковської битви.
5. Вкажіть, у якому році було зведено на острові Хортиця Запорозьку Січ:
а) 1525 р.;
б) 1551 р.;
в) 1556 р.;
г) 1572 р.
6. Зазначте унію, яка об’єднала більшість українських земель із Литвою і Польщею в

одну державу:
а) Кревська;
б) Городельська;
в) Люблінська;
г) Острозька.
7. Вкажіть, хто зробив значний внесок у розвиток книгодрукування в Україні:
а) Йоган Гутенберг;
б) Шварц Фіоль;
в) Іван Федоров;
г) Франческо Скорина.
8. Дайте визначення поняття:  Братства в історії України – це:
а)  корпоративні  об’єднання  ремісників  споріднених  спеціальностей  у  містах,  що

користувалися магдебурзьким правом у ХV-ХVІ ст.;
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б) доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних

храмів власним коштом у ХVІ ст.;
в) об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю

вищих православних церковних ієрархів у ХV-ХVІ ст.;
г) релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях

наприкінці ХVІ-ХVІІ ст.
9. Визначте, хто очолив перше масштабне повстання козаків наприкінці Х  V  І ст.:
а) Криштоф Косинський;
б) Северин Наливайко;
в) Петро Сагайдачний;
г) Дмитро Вишневецький.
10. Назвіть місто, де було підписано українсько-російський договір 1654 р.:
а) Київ;
б) Переяслав;
в) Глухів;
г) Москва.
11. Вкажіть, кого було обрано після смерті Богдана Хмельницького гетьманом України:
а) Юрія Хмельницького;
б) Івана Виговського;
в) Павла Тетерю;
г) Івана Брюховецького.
12. Назвіть  державу, за  військово-політичний союз  з  якою звинувачували  гетьмана

Петра Дорошенка:
а) Польща;
б) Росія;
в) Швеція;
г) Туреччина.
13. Продовжіть  речення:    «Пакти  й  Конституція  прав  і  вольностей  Війська

Запорозького» – угода, укладена між гетьманом Пилипом Орликом і
а) шведським королем і козацькою старшиною;
б) козацькою старшиною та запорозькими козаками;
в) запорозькими козаками та турецьким султаном;
г) турецьким султаном і шведським королем.
14. Вкажіть, хто з українських культурних діячів сказав про себе «Світ ловив мене, та

не спіймав»:
а) О. Рігельман;
б) Г. Кониський;
в) Д. Бортнянський;
г) Г. Сковорода.
15. Позначте, яку організацію заснували М. Костомаров і М. Гулак у 1846 р.:
а) «Товариство об’єднаних слов’ян»;
б) «Кирило-Мефодіївське братство»;
в) «Руська трійця»;
г) «Братство тарасівців».
16.  Вкажіть, коли було ліквідовано кріпосне право на українських землях Російської

імперії:
а) 1848 р.;
б) 1855 р.;
в) 1861 р.;
г) 1864 р.
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17. Продовжіть речення:  1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані з
а) упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти;
б) створенням перших гуртків хлопоманів і народників;
в) заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства імені Тараса Шевченка;
г) забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою.
18. Укажіть мету, якої прагнула досягти Росія в ході Першої світової війни:
а) загарбання Данцига та контроль над узбережжям Балтійського моря;
б) приєднання Бессарабії та контроль над дельтою Дунаю;
в) контроль над нафтовими родовищами Румунії;
г) приєднання Закарпаття, Північної Буковини та Східної Галичини.
19. Позначте, коли було проголошено Українську Народну Республіку:
а) липень 1917 р.;
б) червень 1917 р.;
в) листопад 1917 р.;
г) січень 1918 р.
20. Вкажіть, коли відбувся бій під Крутами:
а) 4-5 липня 1917 р.;
б) 25 жовтня 1917 р.;
в) 4 грудня 1917 р.;
г) 16 січня 1918 р.
21. Вкажіть рік, який Й. Сталін оголосив роком «великого перелому»:
а) 1929 р.;
б) 1930 р.;
в) 1933 р.;
г) 1937 р.
22. Позначте, з якою політичною метою проводили суцільну колективізацію:
а) зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення

добробуту селян;
б)  встановлення  державного  контролю  над  сільськогосподарським  виробництвом  і

використання його ресурсів для модернізації всього господарства;
в)  допомога  держави  процесу  колгоспного  будівництва  та  удосконалення  агротехніки  й

агрокультури;
г)  подолання  продовольчої  кризи  в  країні,  заміна  екстенсивного  сільськогосподарського

виробництва інтенсивним.
23. Позначте  поняття,  яким  польський  уряд  назвав  акцію  масового  терору,

спрямованого проти українців Галичини й Волині, що мала на меті «заспокоїти» край:
а) асиміляція;
б) пацифікація;
в) депортація;
г) нормалізація.
24. Вкажіть, у якому році було проголошено незалежність Карпатської України:
а) 1923 р.;
б) 1939 р.;
в) 1941 р.;
г) 1945 р.
25. Укажіть  міста,  в  районі  яких  відбулася  найбільша  танкова  битва  початкового

періоду Великої Вітчизняної війни:
а) Луцьк-Рівне-Броди;
б) Вінниця-Житомир-Біла Церква;
в) Львів-Перемишль-Чернівці;
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г) Житомир-Бердичів-Київ.
26.  Вкажіть  назву  провінції,  утвореної  румунським  окупаційним  командуванням

влітку 1941 р.  на території  Одеської,  південних районів Вінницької і  західних районів
Миколаївської областей:

а) рейхскомісаріат «Україна»;
б) дистрикт «Галичина»;
в) «прифронтова зона»;
г) «Трансністрія».
27. Позначте рік примусової депортації кримських татар із Кримської АРСР:
а) 1943 р.;
б) 1944 р.;
в) 1945 р.;
г) 1946 р.
28. Позначте прізвища письменників-шістдесятників в українській літературі:
а) А. Горська, Л. Танюк;
б) Л. Танюк, Л. Костенко;
в) Л. Костенко, В. Симоненко;
г) В. Симоненко, Т. Яблонська.
29.  Вкажіть місце підписання угоди між керівниками України,  Росії  та  Білорусі про

припинення існування СРСР і створення СНД 8 грудня 1991 р.:
а) Алма-Ата;
б) Москва;
в) Форос;
г) Біловезька Пуща.
30. Зазначте,  яку  назву  отримали  політичні  та  суспільні  зміни  в  Україні  з

21  листопада  2013  р.  до  лютого  2014  р.,  що  були  викликані  відходом  політичного
керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на Європейську інтеграцію та
подальшою протидією цьому курсу:

а) Революція гідності;
б) Помаранчева революція;
в) національно-визвольна революція;
г) контрреволюція.
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