
ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ПРИКЛАД БІЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для вступу на 5 КУРС навчання спеціальності 

 «032 Історія та археологія» 

ВАРІАНТ №***** 
1. Засновником української антропологічної науки був: 
 

а) П. Чубинський; 

б) Ф. Вовк; 

в) М. Міклухо-Маклай; 

г) І. Пупкін 

 

2. Еволюцію предків людини сучасного біологічного виду пов’язують із: 
 

а) австралопітеком могутнім; 

б) австралопітеком африканським; 

в) австралопітеком бойсовим; 

г) австралопітеком афарським. 

 

3. Яка з перелічених археологічних культур не є слов’янською: 
 

а) київська; 

б) вельбарська; 

в) празька;  

г) волинцевська. 

 

4. Буго-дністровську культуру виділив: 
 

а) Л. Залізняк; 

б) В. Даниленко; 

в) П. Толочко; 

г) С. Бібіков. 

 

5. Готи відносяться до: 
 

а) булгарських племен; 

б) гетських племен; 

в) германських племен; 

г) кельтів. 

 

6. Найближче до людини сучасного виду знаходяться: 
 

а) горила; 

б) гібон; 

в) шимпанзе; 

г) макака.  

7. Укажіть рік заснування Київської Русі: 
 

а) 288 р.; 

б) 828 р.; 
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в) 882 р.; 

г) 988 р. 

 

8. Назвіть останнього князя Галицько-Волинської держави: 
 

а) Роман Мстиславич; 

б) Юрій ІІ; 

в) Лев Данилович; 

г) Данило Романович. 

 

9. Рух декабристів був складовою частиною: 
 

а)  польського національно-визвольного повстання; 

б) російського дворянського опозиційного руху; 

в) європейської «весни народів»; 

г) українського національно-визвольного руху. 

 

10. «Радянські війська в якості союзника Німеччини перейшли кордон і подають 

німецькому війську руку. Львів повністю оточений. Опір марний!» - листівку 

такого змісту німецькі агітатори розповсюджували серед мешканців міста у: 
 

а) вересні 1939 р.; 

б) червні 1941 р.; 

в) листопаді 1943 р.; 

г) липні 1944 р. 

 

11. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання: 
 

«Уранці 19 серпня командуючий сухопутними військами СРСР генерал 

В. Варенников, прибувши з групою військових до кабінету Голови Верховної Ради УРСР, 

в ультимативній формі заявив Л. Кравчуку: «Влада перейшла до ДКНС, який врятує 

країну. Рекомендую Вам зайняти правильну позицію. Змінити свій особистий курс і 

курс Верховної Ради…» 
 

Описана подія відбулася на завершальному етапі періоду: 
 

а) «відбудови»;  

б) «відлиги»; 

в) «застою»; 

г) «перебудови». 

 

 

12. Зазначте міжнародну організацію, до складу якої не входить Україна: 
 

а) Рада Європи; 

б) ООН; 

в) ОБСЄ; 

г) ЄС. 
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13. Винуватцем розв’язання Троянської війни згідно з поемою Гомера «Іліада» 

став син царя Пріама: 
 

а) Паріс; 

б) Ахілл; 

в) Геракл; 

г) Сізіф. 

 

14. До періоду раннього Середньовіччя відносять такі події: 
 

а) взяття Константинополя турками; 

б) походи Аттіли; 

в) Хрестові походи; 

г) утворення імперії Карла Великого. 

 

15. Реформацію в Англії розпочав: 
 

а) Томас Мор; 

б) Карл IX; 

в) Генріх VIII; 

г) Олівер Кромвель. 

 

16. Яка країна зайва в переліку великих держав після війни за іспанську 

спадщину? 
 

а) Англія; 

б) Голландія; 

в) Росія; 

г) Пруссія. 

 

17. Яка форма правління була встановлена Гітлером в Німеччині після приходу 

там нацистів до влади? 
 

а) буржуазна демократія; 

б) пролетарська диктатура; 

в) авторитарна диктатура; 

г) терористична тоталітарна диктатура. 

 

 

 

18. Президентом США в 1981-1989 рр. був: 
 

а) Джордж Буш-старший; 

б) Рональд Рейган; 

в) Річард Ніксон; 

г) Ліндон Джонсон. 

 

19. «Орлить»  – це:  
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а) карбувати на монеті державний символ;  

б) випалювати на обличчі злочинця державний символ;  

в) нашивати відповідний символ на одяг державних службовців;  

г) відрізати злочинцю вухо. 

 

20. М. Горбачов був обраний генеральним секретарем ЦК КПРС у: 
 

а) березні 1985 р.; 

б) квітні 1985 р.; 

в) травні 1986 р.; 

г) вересні 1986 р. 

 

21. З’ясуйте назву книги, яку Анна Ярославна привезла до Парижа і на якій 

французькі королі складали присягу, вступаючи на престол: 
 

а) Остромирове євангеліє; 

б) Трірський псалтир; 

в) Біблія; 

г) Реймське євангеліє.      

                                                                                                       

22. Зазначте автора книги «Путешественные записи от Петербурга до Херсона в 

1781 и 1782 гг.» (1787): 
 

а) І. Гільденштедт; 

б) В. Зуєв; 

в) М. Гутрі; 

г) П. Сумароков.       

 

23. Зазначте особливий тип джерел, основну частину якого становлять пам’ятки 

архітектури, знаряддя праці різних епох, предмети і речі домашнього вжитку: 
 

а) зображальні; 

б) речові; 

в) усні; 

г) поведінкові. 

 

24. Зазначте, до якого жанру усної народної творчості відносяться пісні про Іллю 

Муромця, Добриню Микитича та Альошу Поповича: 
 

а) казки; 

б) думи; 

в) історичні пісні; 

г) билини. 

 

25. Дайте визначення терміну «археографія»: 
 

а) спеціальна галузь історичної науки, що вивчає історію публікації історичних 

документів та розробляє теорію і методику їх видання; 
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б) установа, що здійснює приймання, опис і зберігання документів з метою 

використання ретроспективної документної інформації; 

в) дисципліна, що вивчає історію і організацію, теорію і практику роботи архівів; 

г) спеціальна галузь історичних знань, яка розробляє теорію і практику вивчення, 

дослідження та використання джерел. 

 

26. Зазначте історика, який написав праці «Смутні часи Московської держави», 

«Лівонська війна», «Останні роки Речі Посполитої», «Руїна», «Богдан 

Хмельницький», «Мазепа»: 
 

а)  М. Грушевський; 

б) М. Максимович; 

в) М. Костомаров; 

г) В. Антонович. 

 

27. Термін етнологія в значенні «історія прогресу народів у цивілізації» у 1784 р. в 

науковий обіг ввів: 
 

а) Опанас Шафонський; 

б) Жан-Жак Ампер; 

в) Федір Вовк; 

г) Олександр-Цезар Шаванн. 

 

28. Основним об’єктом етнографічного дослідження є: 
 

а) етноси; 

б) культура та побут; 

в) традиції та звичаї; 

г) мова. 

 

29. Інформаційну теорію етносу сформулював: 
 

а) Й. Зоммер; 

б) Ю. Бромлей; 

в) Л. Гумильов; 

г) С. Арутюнов. 

 

30. Науково доведена та підтверджена археологічними матеріалами неперервність 

розвитку матеріальної культури на українських землях:  
 

а) від кінця V ст. н. е. – початку VІ ст. н. е.; 

б) від кінця VІ ст. н. е. – початку VІІІ ст. н. е.; 

в) від кінця ІV ст. н. е. – початку VІ ст. н. е.; 

г) від кінця VІ ст. н. е. – початку VІІ ст. н. е. 

 


