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Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 

для вступу на навчання за ступенем магістр  

за спеціальністю 
 

032 Історія та археологія 

 

Варіант 0. 
 

1. Визначте одну з головну причин розпаду Київської держави на удільні 

князівства:  

А) перетворення умовного земельного володіння на спадкове земельне 

володіння бояр та князів;  

Б) відсутність владного правителя;  

В) поява нових міст;  

Г) укладення шлюбів з іноземними правителями. 

 

 

2. Позначте прізвище засновника Лаврської школи в Києві:  

А) П. Сагайдачний;  

Б) К. Острозький;  

В) Й. Борецький;  

Г) П. Могила. 

 

 

3. Коронний гетьман, який виступив проти військ Б. Хмельницького у битві під 

Жовтими Водами, — це:  

А) О. Конєцпольський;  

Б) М. Потоцький;  

В) М. Калиновський;  

Г) І. Барабаш.  

 

4. Укажіть територію, яка була приєднана до Російської імперії у 1783 р.: 

А) Кубань;  

Б) Крим;  

В) Бессарабія;  

Г) Приазов’я. 

 

5. Позначте рік виходу Валуєвського циркуляру:  

А) 1900 р.;  

Б) 1899 р.;  

В) 1873 р.;  

Г) 1863 р.  
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6. Якого року відбулось перетворення унітарної Австрійської імперії в 

дуалістичну Австрійську-Угорську імперію? 

А) 1875 р.;  

Б) 1867 р.;  

В) 1891 р.;  

Г) 1901 р.  

 

 

 

7. Коли Німеччина оголосила війну Росії?  

А) 3 серпня 1914 р.;  

Б) 23 серпня 1914 р.;  

В) 1 серпня 1914 р.;  

Г) 14 серпня 1914 р. 

 

 

 

8. Як називається система політичних, економічних, ідеологічних заходів, на 

яких базувалася діяльність більшовицької партії та радянської влади на території 

радянської Росії за часів громадянської війни:  

А) «бойовий комунізм»;  

Б) «воєнний комунізм»;  

В) «розвинений комунізм»;  

Г) «культурний комунізм».  

 

 

 

9.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.  

 

 

 

10. Як називалася політика, що заперечувала будь-яку спробу оновлення 

суспільства, консервувала існуючий режим наростання кризи радянського ладу?  

А) «Відлига»;  

Б) «застою»;  

В) «пробудження»;  

Г) «замороження». 
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11. Всеукраїнський референдум за ініціативою президента відбувся у:  

А) квітні 1999 р.;  

Б) грудні 1999 р.;  

В) квітні 2000 р.;  

Г) жовтні 2000 р.  

 

 

 

12. Перші Олімпійські ігри відбулися у ? 

А) 1050 р. до н.е.;  

Б) 810 р. до н.е.;  

В) 776 р. до н.е.;  

Г) 622 р. до н.е. 

 

 

 

13. Слов’янський алфавіт, який був створений на основі грецького 

візантійськими місіонерами, називався: 

А) кирилиця;  

Б) клинопис;  

В) латиниця;  

Г) скрипторій. 

 

 

 

14. Візантійська імперія існувала у? 

А) 325 – 1204 рр.;  

Б) 381 – 1337 рр.;  

В) 395 – 1453 рр. ;  

Г) 476 – 1461 рр. 

 

 

 

15. Як називався перелік предметів (арифметика, геометрія, музика та 

астрономія) вищого ступеня навчання в середньовічній школі. 

А) петравіум;  

Б) квадривіум; 

В) тривіум ;  

Г) пентавіум. 
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16. «За минулих часів дехто з наших підданих… оточили парканами і канавами 

деякі села, хутори та інші місця в англійському королівстві, де жили і з року в 

рік старанно займались землеробством чимало наших підданих, вигнали й 

викинули. їх з їхніх наділів… і землі перетворили на пасовиська для розведення 

овець та іншої худоби…». Про який процес в Англії йдеться в документі? 

А) виокремлення;  

Б) парцеляція;  

В) огороджування; 

Г) наділення. 

  

 

17. Якого року було прийнято «Білль про права» в Англії? 

А) 1668 р.;  

Б) 1688 р.;  

В) 1689 р.;  

Г) 1699 р. 

  

 

18. Система заходів, яких ужив уряд США після завершення Громадянської 

війни для укріплення єдності країни з метою реорганізації управління 

Південними штатами й ліквідування наслідків рабовласництва – це? 

А) аболіціонізм;  

Б) анексія;  

В) реформація;  

Г) реконструкція. 

 

 

19. Яка країна під час Першої світової війни намагалась оволодіти Сербією, 

Волинню і Поділлям. 

А) Австро-Угорщина;  

Б) Італія;  

В) Франція;  

Г) Росія. 

 

 

20. Коли сталася Карибська криза між США та СРСР? 

А) 1958 р.;  

Б) 1959 р.;  

В) 1960 р.;  

Г) 1962 р.. 
 

 


