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Фахове вступне випробування із профільних дисциплін
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра
за спеціальністю
014.03 Середня освіта (Історія)
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. Позначте рік, коли Біблію вперше було надруковано східнослов’янською
мовою:
А) 1574 р.;
Б) 1578 р.;
В) 1579 р.;
Г) 1581 р.
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6. Центральний орган російської адміністрації в XVIII cт. в Лівобережній
Україні — це:
А) магістрат;
Б) козацька рада;
В) Малоросійська колегія;
Г) Дума.
7. 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.

8. Перший ядерний реактор в Україні став до ладу в:
А) грудні 1959 р.;
Б) лютому 1960 р.;
В) жовтні 1961 р.;
Г) лютому 1963 р.
9. Фаза суспільного розвитку, перехідна між соціалізмом і комунізмом в 1960–
1970-х рр., отримала назву:
А) «квітучого соціалізму»;
Б) «оновленого соціалізму»;
В) «розвиненого соціалізму»;
Г) «здорового соціалізму».

10. «Група 239» у складі Верховної Ради України, обраної в березні 1990 р.,
представляла інтереси:
А) комуністичної більшості;
Б) центристів;
В) опозиції;
Г) лівих сил.
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11. Проголошений М. Горбачовом курс «прискорення» мав на меті:
А) упровадження економічних методів управління ринкового типу на
підприємствах;
Б) реконструкцію промисловості та підвищення якості виробленої
продукції;
В) збільшення обсягів виробництва в легкій та харчовій промисловості;
Г) підвищення зарплат працівникам бюджетної сфери, збільшення пенсій.
12. 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

13. Територія України була остаточного звільнена від окупантів у:
А) березні 1943 р.;
Б) червні 1943 р.;
В) жовтні 1943 р.;
Г) грудні 1943 р.

14. Яку мала назву територія, де мешкало переважно непольське населення?
А) «Колони»;
Б) «креси»;
В) «фортеці»;
Г) «депо».

15. 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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16. Як називається неукріплене людське поселення кам’яної доби?
А) табір;
Б) стоянка;
В) село;
Г) селище.
17. Засновник наукової хронології всесвітньої історії:
А) Енгельс;
Б) Бек;
В) Скалігер;
Г) Мітфорд.

18. Велике переселення народів відбувалось у?
А) І – ІІ ст.;
Б) ІІ – ІІІ ст.;
В) ІІІ – ІV ст.;
Г) ІV – VІІ ст.

19. Індійська національна релігія – це ?
А) буддизм;
Б) сінтоїзм ;
В) іслам;
Г) індуїзм.
20. Як називається один із органів центральної влади у Священній Римській
імперії?
А) сейм;
Б) парламент;
В) рейхстаг;
Г) дума.

