
Вступний іспит з Історії України 
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра 
 

Варіант 0 
1. Які племена очолював Аттіла?  

А) Аварів;  
Б) антів;  
В) склавінів;  
Г) гунів.  

 
2.  Родова організація суспільства, в якій провідну роль відігравав чоловік, — 
це:  
А) скотарство;  
Б) патріархат;  
В) матріархат;  
Г) полювання.  

 
3. Данники князя, селяни, які відбували панщину і платили данину, — це:  

А) рядовичі;  
Б) смерди;  
В) дружинники;  
Г) челядь.  

 
4. Старший головний військовий начальник в українському козацькому 
війську — це:  

А) гетьман;  
Б) воєвода;  
В) старшина;  
Г) князь.  

 
5. Козацькі символи відзнаки, військові регалії — це:  

А) клейноди;  
Б) хоругві;  
В) курині;  
Г) реєстр. 

 
6. Шарварки — це: 

А) державна повинність кріпаків щодо будівництва й ремонту шляхів; 
Б) натуральне господарство;  
В) державний податок на землю;  
Г) повинність кріпаків на сільськогосподарський інвентар.  

 



7. Суспільно-політична течія, яка заперечує будь-яку політичну владу, 
характеризується невизнанням авторитету, стихійністю та неорганізо- 
ваністю, називається:  

А) комунізм;  
Б) анархізм;  
В) монархізм;  
Г) опортунізм.  
 

8. Однією з головних причин переходу до непу було:  
А) продовження «світової революції»;  
Б) зростання революційної кризи на Заході;  
В) масові повстання в сільській місцевості, виступи у містах, армії та на 
флоті;  
Г) соціально-економічна й політична стабільність у країні.  

 
9. Затвердження Декларації та Договору про створення СРСР відбулося:  

А) 10 березня 1921 р.;  
Б)14 грудня 1925 р.;  
В)9 січня 1924 р.;  
Г)30 грудня 1922 р.  

 
10. Як називався процес докорінної перебудови аграрного сектора, 
ініційований більшовицьким керівництвом наприкінці 1920-х рр.?  

А) Модернізація;  
Б) колективізація;  
В) кооперація;  
Г) індустріалізація. 

 
11. Вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів з постійного місця 
проживання:  

А) депопуляція;  
Б) депортація;  
В) репатріація;  
Г) репарація.  

 
12. Позначте, як називається удосконалення всіх сфер життя, здійснюване під 
керівництвом КПРС у другій половині 80-х рр.:  

А) «відбудова»;  
Б) «реконструкція»;  
В) «переобладнання»;  
Г) «перебудова».  

 
13. Політика Катерини II щодо українських земель пов’язана з(зі):  

А) становленням Запорозької Січі;  
Б) розколом Запорозької Січі;  



В) ліквідацією Запорозької Січі;  
Г) обмеженням вольностей Війська Запорозького.  
 

14. Укажіть прізвище останнього кошового отамана Запорозької Січі:  
А) П. Калнишевський;  
Б) К. Розумовський;  
В) П. Сагайдачний;  
Г) П. Орлик.  

 
15. Промисловий переворот — це:  

А) форма виробництва, за якої виробляються переважно продукти 
харчування;  
Б) удосконалення виробництва;  
В) переведення виробництва з ручного на машинне;  
Г) обмін товарів, який визначається пропозицією та попитом. 

 
16. Позначте ім’я лідера хлопоманів: 

А) О. Черняхівський;  
Б) М. Костомаров;  
В) В. Антонович;  
Г) М. Максимович.  

 
17. Мирні переговори в Бресті було розпочато з ініціативи:  

А) країн Антанти;  
Б) російських більшовиків;  
В) Німеччини та її союзників;  
Г) української делегації. 

 
18. У Київському літописі уперше вживається слово «Україна». Від якого 
слова воно походить? 

А) «Край» у значенні «відтяти від чогось цілого»;  
Б) «земля»;  
В) «украяти» — відрізати шматок землі від єдиного загалу»;  
Г) «країна».  

 
19.Визначте головну причину грецької колонізації:  

А) пошуки нових земель;  
Б) поганий клімат; 
В) перенаселення Греції;  
Г) прагнення пригод 

20. Масове винищення єврейського населення в Києві відбувалося у: 
А) Сирецькому таборі;  
Б) Бабиному Яру;  
В) Дарницькому таборі;  
Г) Хорольському таборі. 	


