


ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Приклад вступного випробування для вступу на 5 рік навчання на

спеціальність «Історія»

ВАРІАНТ ****
1.  Укажіть назву грецького міста-колонії,  заснованого на Бузькому лимані, неподалік

сучасного міста Миколаїв:
а) Тіра;
б) Херсонес;
в) Ольвія;
г) Фанагорія.
2.  Позначте назву народу, який був найбільшою небезпекою для Русі у другій половині

ХІ-ХІІ ст.:
а) печеніги;
б) половці;
в) торки;
г) хозари.
3. Прочитайте уривок із джерела і позначте назву міста, де відбулася описана подія:
«У той же час прислав папа послів достойних,  що принесли Данилові  вінець,  і  скіпетр,  і

корону, які означають королівський сан, кажучи:  “Сину! Прийми од нас вінець королівства”…
Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: “Ти матимеш поміч од папи”».

а) Галич;
б) Дорогочин;
в) Львів;
г) Холм.
4. Позначте, коли відбулася битва на Синіх Водах:
а) 1349 р.;       б) 1362 р.;
в) 1366 р.;    г) 1372 р.
5.  Позначте  козацькі  поселення,  які  розташовувалися  на  території  сучасного

Жовтневого району Миколаївської області:
а) Білоусівка, Таборівка, Трикрати;
б) Богоявленське (Вітовка), Кисляківка (Лимани), Святотроїцьке;
в) Аджигол, о. Березань, Парутино (Сто могил);
г) Кам’яна Балка, Лиса Гора, Мигія.
6.  Позначте  подію,  внаслідок  якої  у  1620  р.  відбулося  відновлення  найвищої

православної ієрархії:
а) Берестейський собор;
б) заснування Київського братства;
в) приїзд до Києва єрусалимського Патріарха Феофана;
г) Хотинська війна.
7. Позначте назву крайньої західної точки, куди дійшли війська Богдана Хмельницького

у 1648 р.:
а) Замостя;     б) Луцьк;
в) Львів;        г) Острог.
8. Прочитайте уривок із джерела і позначте назву міста, про яке йдеться у тексті:
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«Іван  Мазепа  опікувався  будівництвом  братської  Богоявленської  церкви,  Микільського

собору, церкви Всіх Святих. За І. Мазепи барокових рис набули давні споруди – Софійський та
Михайлівський Золотоверхий собори, що їх відновили коштом гетьмана. Перебудовано в стилі
бароко й Успенський собор та Троїцьку надбрамну церкву. Власне, у такому бароковому вигляді
ці храми зберігаються й нині».

а) Батурин;
б) Глухів;
в) Київ;
г) Чигирин.
9. Позначте прізвище останнього кошового отамана запорозьких козаків:
а) Сидір Білий;
б) Антін Головатий;
в) Кость Гордієнко;
г) Петро Калнишевський.
10. Позначте назву першого корабля, побудованого в місті Миколаїв:
а) «Святий Миколай»;
б) «Святий Володимир»;
в) «Григорій Потьомкін»;
г) «Очаків».
11. Позначте рік відкриття першої на Півдні України обсерваторії в м. Миколаїв: 
а) 1789 р.;
б) 1798 р.;
в) 1803 р.;
г) 1821 р.
12. Позначте, за ініціативою якого історичного діяча в 1895 р. створено Археографічну

комісію при Науковому товаристві імені Т. Шевченка:
а) М. Іванішева;
б) А. Скальковського;
в) М. Грушевського;
г) В. Антоновича.
13. Прочитайте факти біографії діяча і позначте його прізвище:
«Роки  життя – 1865-1944.  Народився  на  Львівщині  в  аристократичній родині.  Навчався  у

Краківському  університеті.  Деякий  час  служив  офіцером  австрійської  армії,  згодом  став
священиком. У 1900 р. очолив УГКЦ, був митрополитом до кінця життя. Меценат української
культури. Своєю відданою працею для української  церкви і  народу зумів прихилити до себе
народні  маси.  Однією  з  головних  заслуг  його  стало  те,  що  він  об’єднав  зусилля  греко-
католицьких священиків і світської інтелігенції».

а) Василь Липківський;
б) Сильвестр Сембратович;
в) Йосип Сліпий;
г) Андрій Шептицький. 
14. Позначте назву, яку отримали загони місцевої самооборони, утворені весною 1917 р.

на Київщині:
а) Військовий комітет;
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б) Вільне козацтво;
в) Місцеве військо;
г) Козацька оборона.
15. Позначте назву, якою було прозвано більшовиками місто Миколаїв після Жовтневої

революції 1917 р.:
а) «Червона Москва»;
б) «Червоний Пітер України»;
в) «Вірноленінськ»;
г) «Більшовик».
16. Позначте правильне твердження:
а) Матвій Григор’єв очолив велике повстання на півночі України;
б) регулярне військо ЗУНР називалося УСС;
в)  російські  більшовицькі  війська  увійшли  в  Київ  2  березня  1918  р.,  вибивши  звідти

українські та німецькі війська;
г) українські об’єднані війська 30 серпня 1919 р. на один день оволоділи Києвом.
17.  Позначте, представники якого мистецтва у 1934 р. були зібрані на республіканську

олімпіаду і знищені:
а) вишивальниці;
б) кобзарі;
в) різьбярі;
г) писанкарі.
18. Позначте, коли було ухвалено закон про охорону соціалістичної власності:
а) 9 березня 1930 р.;     б) 8 липня 1931 р.;
в) 7 серпня 1932 р.;    г) 13 травня 1933 р.
19. Позначте прізвище діяча, який був ідеологом українського монархізму:
а) Дмитро Донцов;
б) Дмитро Дорошенко;
в) В’ячеслав Липинський;
г) Олександр Шульгин.
20.  Позначте  долю  організації  «Просвіта»,  інших  громадських  об’єднань  під  час

радянізації західноукраїнських земель
а) продовження існування лише лояльних до нової влади організацій;
б) продовження існування з певними змінами у роботі;
в) репресії влади не торкнулися громадських організацій;
г) розгромлені усі об’єднання, їхнє керівництво та значна кількість членів ув’язнена.
21. Позначте район найбільшої танкової битви початкового періоду війни:
а) Луцьк – Львів – Броди – Золочів;
б) Луцьк – Броди – Рівне – Дубно;
в) Рівне – Дубно – Острог – Шумськ;
г) Рівне – Дубно – Броди – Радехів.
22. Позначте, що змінилося у становищі депортованих кримських татар після ХХ з’їзду

КПРС:
а) вибачення і дозвіл виїздити в інші країни;
б) депортація визнана незаконною;
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в) дозволялось в індивідуальному порядку повертатись у Крим;
г) усім дозволялось повернутись у Крим.
23. Позначте визначення, що розкриває зміст поняття «Українська Гельсінська група»:
а)  громадська  організація,  яка  керувалася  гуманітарно-правовими  мотивами,  метою

діяльності вважала ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в
Україні;

б)  громадська  організація,  що  ставила  за  мету  боротьбу  з  комуністичним  режимом,
добивалася виходу України зі складу КПРС;

в) громадсько-політична організація, що мала на меті демократизацію суспільно-політичного
життя України шляхом ліквідації монополії КПРС на владу;

г)  політична  організація,  що  добивалася  повної  державної  незалежності  України  та
перебудови її економіки на ринкових засадах.

24. Позначте правильне твердження:
а) Палац культури «Україна» було відкрито 4 вересня 1965 р.;
б) за переписом 1989 р. населення республіки становило близько 45 мільйонів осіб;
в) письменники Євген Гуцало, Володимир Дрозд, Роман Федорів були удостоєні звання Героя

Соціалістичної Праці;
г) штучними морями було затоплено близько 2 % території України.
25.  Позначте  прізвище  автора  праць  «Правосуддя  чи  рецидиви  терору?»  і  «Лихо  з

розуму»:
а) Іван Дзюба;   б) Валентин Мороз;
в) Василь Стус;  г) В’ячеслав Чорновіл.
26. Прочитайте визначення і позначте поняття, яке відповідає його змістові:
«Ліквідація цензури в СРСР М. Горбачовим; була частиною оголошеної ним програми

реформ».
а) гласність;    б) держприймання;
в) нове політичне мислення;    г) паліатив.
27.  Позначте  подію,  яка  стала  важливим  кроком  до  об’єднання  національно-

демократичних сил:
а) активне партійне будівництво; 
б) виникнення екологічного руху;
в) організаційне оформлення Народного руху України за перебудову;
г) шахтарський страйк.
28. Позначте один з проявів політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку:
а) зростання самостійності й активності громадських організацій;
б) поява концепції «розвинутого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови

комунізму;
в)  розмежування  владних  повноважень  між  Комуністичною  партією  України  та  радами

народних депутатів;
г) утвердження принципів багатопартійності у зв’язку з дисидентським рухом.
29. Позначте назву посад керівників областей відповідно до закону від 5 березня 1992 р.:
а) голова облдержадміністрації;     б) голова області;
в) обласний голова;                         г) представник президента в області.
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30. Позначте назву роману, за який Василю Шкляреві у 2011 р. була присуджена, але не

вручена Шевченківська премія:
а) «Білий птах з чорною ознакою»;    б) «Зелений папуга»;в) «Синій птах»;    г) «Чорний

ворон».
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