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

 

Варіант 0 

 
1. Перехід людини від привласнюючого господарства (збиральництва й 

мисливства) до відтворюючого (землеробства та скотарства) вважають однією з 

головних ознак: 

А) ускладненого збиральництва 

Б) осілого способу життя 

В) неолітичної революції 

Г) скотарства 

 

 

2. Грамота хана Золотої Орди, що видавалась князям на управління землями, 

мала назву:  

А) ясир 

Б) ярлик  

В) улус 

Г) ясак 

 

 

3. Категорія неповноправних людей у Київській державі XI–XIII ст. — це: 

А) ізгої 

Б) челядь 

В) холопи  

Г) смерди 

 

 

4. Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на панщинній 

праці, — це:  

А) фільварок 

Б) панщина 

В) вотчина 

Г) громада 

 

 

5. Центральний орган російської адміністрації в XVIII cт. в Лівобережній 

Україні — це:  

А) магістрат 

Б) козацька рада 

В) Малоросійська колегія 

Г) Дума 
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6. Дайте визначення поняттю. Сервітути — це:  

А) право на користування чужою власністю 

Б) заборона користуватись чужою власністю 

В) право на дарування власності  

Г) право на власність  

 

 

7. Якому питанню в діяльності шістдесятників в Україні приділялося найбільше 

уваги?  

А) Національному питанню  

Б) встановленню верховенства суспільства над державою 

В) ліквідації регламентації творчості митців  

Г) досягненню верховенства держави над суспільством 

 

 

8. Територія України була остаточного звільнена від окупантів у:  

А) березні 1943 р.  

Б) червні 1943 р. 

В) жовтні 1943 р. 

Г) грудні 1943 р. 

 

 

9. Яку мала назву територія, де мешкало переважно непольське населення? 

А) «колони» 

Б) «креси» 

В) «фортеці» 

Г) «депо»  

 

 

10. Яке питання виносилося на Всеукраїнський референдум у квітні 2000 р.?  

А) Прийняття Конституції України 

Б) обмеження кількості депутатів Верховної Ради та їхніх повноважень 

В) питання довіри чи не довіри Верховній Раді України і Президенту 

Г) переобрання голови Верховної Ради України 
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11. Живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Ісуса Христа, Богородиці, 

святих і подій Святого Письма — це:  

А) фреска 

Б) мініатюра  

В) ікона 

Г) картина 

 

 

12. Позначте рік укладення Берестейської унії:  

А) 1596 р. 

Б) 1569 р. 

В) 1586 р.  

Г) 1513 р. 

 

 

13. Марія-Терезія та Йосиф II у 70–80-х рр. XVIII ст.:  

А) здійснили низку реформ 

Б) очолили селянське повстання  

В) придушили селянське повстання  

Г) очолили Головну руську раду 

  

 

14. Політика, яка полягала у пропаганді національної винятковості, 

розпалюванні національної ворожнечі й ненависті, називалася:  

А) шовінізм 

Б) бюрократизм  

В) волюнтаризм  

Г) гегемонізм 

 

 

15. Виселення населення як спосіб кримінального або адміністративного 

покарання називається:  

А) репатріація  

Б) експропріація  

В) депортація 

Г) репарація  
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16. Позначте назву міста, якому вперше було надано магдебурзьке право: 

А) Острог  

Б) Київ 

В) Львів  

Г) Сянок 

 

 

17. Який Зимовий похід військ УНР відбувся у листопаді 1921 р.? 

А) перший  

Б) другий 

В) третій  

Г) четвертий 

 

 

18. Гоніння та репресії проти діячів культури 30-х рр. отримали назву:  

А) «справа № 30» 

Б) «великий терор митців»  

В) «знищення талантів»  

Г) «розстріляне відродження» 

 

 

19. Як у народі називався закон, написаний власноруч Й. Сталіним у серпні 

1932 р.?  

А) «Закон про ліквідацію куркульських господарств у районах суцільної 

колективізації»  

Б) «Закон про п’ять колосків» 

В) «Закон про злісне саботування»  

Г) «Закон про ліквідацію куркульства як класу» 

 

 

20. Політичний статус Західної України в 1920–1930-ті рр. характеризувався:  

А) відсутністю самоврядування й дискримінацією українського населення  

Б) контролем з боку влади за всіма сферами життя  

В) наданням широкої прав і автономії  

Г) залученням українців до управління державою на всіх гілках влади  

 
 


