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Демонстраційний білет  
з фахового вступного іспиту на ОС “Магістр”  

для спеціальності 014 “Середня освіта (історія)” 
 
1. Назвіть твір, в якому про походження слов’ян говориться: “...від цих паннонців народилися 
три брати, сини Пана... Лех, другий Рус, третій Чех”: ( ) 
1) “Церковна історія” Іоана Ефеського;  2) “Великопольська хроніка”; 3) “Повість минулих 
літ”;  4) “Історія” Феофілакта Сімокатти; 5) “Галицько-Волинський літопис”. 
 
2. Позначте рік, у котрому відбувся похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича 
проти половців: (  ) 
1) 1068 р.;  2) 1072 р.;  3) 1097 р.;  4) 1113 р.;  5) 1185 р.  
 
3. Вкажіть період, упродовж якого діяли рішення Кревської унії між Польщею та Литвою: () 
1) 1325–1340 рр.; 2) 1340–1364 рр.; 3) 1364–1399 рр.; 4) 1380–1395 рр.; 5) 1385–1398 рр.  
 
4. Вкажіть область сучасної України, на території якої у 1648 р. відбулася битва під 
Корсунем: (  ) 
1) Вінницька; 2) Черкаська; 3) Житомирська; 4) Кіровоградська; 5) Київська. 
 
5. Вкажіть один із пунктів Гадяцької унії, укладеної 1658 р. гетьманом Іваном Виговським з 
польським королем: ( ) 
1) контроль московської адміністрації над внутрішньою політикою гетьмана; 
2) ліквідація кріпосного права; 
3) встановлення реєстру 40 тис. козаків;  
4) встановлення 10-річного терміну гетьманування Івана Виговського;  
5) ліквідація полково-сотенного і встановлення воєводсько-повітового устрою на території 
Руського князівства. 
 
6. Позначте головну особливість українських суспільних рухів у ХІХ ст.: (  ) 
1) протистояння та взаємодія “національного” та “космополітичного” світоглядів; 
2) протистояння та взаємодія “соціального” та “національного” світоглядів; 
3) перевага “національного” світогляду над “соціальним”; 
4) протистояння “автономістського” та “самостійницького” світоглядів; 
5) перевага “самостійницького” світогляду над “автономістським”. 
 
7. У якому твердженні йдеться про Іллю Мечникова? (  ) 
1) Фізик та електротехнік, винайшов багато електротехнічних приладів. Сконструював 
прообраз сучасного рентгенівського апарату. 
2) Зоолог та анатом, автор теорії утворення багатоклітинних організмів з одноклітинних. 
Відкривач фагоцитозу – явища поглинання клітинами організмів мікробів. Працював у 
Франції, нагороджений Нобелівською премією. 
3) Мікробіолог та епідеміолог. Першим у світовій науці дослідив шляхи поширення чуми й 
запропонував ефективні засоби боротьби з цією хворобою. 
4) Вчений-мовознавець і сходознавець. Відомий поліглот. Його наукові праці – вагомий 
внесок у дослідження проблеми походження й розвитку української мови. 
5) Фізик-теоретик, один із засновників сучасної теоретичної фізики. Автор теорії 
відносності. Лауреат Нобелівської премії. 
 
8. Назвіть голову Раднаркому УСРР у 1923–1934 рр.: (  ) 
1) М. Хрущов;   2) В. Молотов;   3) С. Косіор;   4) Л. Каганович;   5) В. Чубар. 
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9. У період німецької окупації Львова (1941–1944 рр.) місто перебувало у складі: (  ) 
1) Райхскомісаріату “Остланд”; 2) Райхскомісаріату “Україна”; 3) Трансністрії; 
4) Генеральної Губернії; 5) під управлінням воєнної прифронтової адміністрації. 
 
10. Вкажіть рік, у якому в Україні розгорнулася кампанія боротьби проти “безродного 
космополітизму”, “низькопоклонства перед Заходом”: ( ) 
1) 1949 р.;  2) 1950 р.;  3) 1951 р.;  4) 1952 р.;  5) 1953 р. 
 
11. Вкажіть документ, у якому зафіксовано такі постулати: “Людина, її здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави”: (  ) 
1) Конституція України; 2) Акт проголошення незалежності України;  3) Декларація про 
державний суверенітет України;  4) Декларація прав людини ООН;  5) Закон України “Про 
громадянство України”.  
 
12. Визначте, про кого йдеться: “Останній римський полководець, переможець Аттіли у 
битві при Каталаунських полях, вважався останнім захисником Римської імперії (“останній 
римлянин”)”: ( ) 
1) Квінт Вераній; 2) Луцій Аррунцій; 3) Карл Мартелл; 4) Піпін Короткий; 5) Флавій Аецій. 
 
13. Визначте, в якій країні тривала війна Червоної і Білої Троянд: (  ) 
1) Іспанії;  2) Італії;  3) Франції;     4) Німеччині;  5) Англії. 
 
14. Визначте особу про яку йдеться: “Він написав “Утопію” з метою показати, чому 
держава перебуває у поганому становищі, особливо маючи на увазі Англію, яку він ґрунтовно 
вивчив. Його розум винахідливий і стрімкий, пам`ять у нього розвинута… У дискусіях немає 
від нього дотепнішого…”: ( ) 
1) М. Коперник;  2) Т. Мор;  3) Р. Декарт;      4) Д. Бруно;  5) Г. Галілей. 
 
15. Доповніть речення: “Брабантська революція – це…”: (  ) 
1) революція в Іспанії проти короля Карла V; 
2) спроба бельгійського народу здобути незалежність; 
3) революція у Нідерландах; 
4) спроба угорського народу здобути незалежність; 
5) революція в одній із провінцій Франції. 
 
16. Назвіть місто, яке у 1860 р. стало першим містом-мільйонником на американському 
континенті: (  ) 
1) Філадельфія;  2) Нью-Йорк;  3) Сан-Франциско;  4) Торонто;  5) Монреаль. 
 
17. Вкажіть, у якому році у Парижі урочисто відкрито Ейфелеву вежу: (  ) 
1) 1815 р.;  2) 1830 р.;  3) 1857 р.;  4) 1889 р.;  5) 1907 р. 
 
18. Вкажіть рік, коли в Іспанії встановлено авторитарний режим М. Прімо де Рівери: ( ) 
1) 1918 р.;  2) 1923 р.;  3) 1926 р.;  4) 1931 р.;  5) 1936 р. 
 
19. Визначте, що таке “лінія Маннергейма”: (  ) 
1) система військових укріплень на заході Німеччини; 2) передбачувана межа німецького 
просування на Схід; 3) система військових укріплень на Дніпрі; 4) система військових 
укріплень у Фінляндії; 4) система військових укріплень у Франції. 
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20. Назвіть американського політика, котрий під псевдо Mr. X. у статті “Причини радянської 
поведінки” (1947 р.) обґрунтував політику “стримування” комунізму: ( ) 
1) Дж. Маршалл;  2) Г. Кісінджер;  3) З. Бжезинський;  4) Д. Ачісон;  5) Дж. Ф. Кеннан. 
 
21. Визначте, яка подія зумовила бойкот країнами Заходу Олімпійських Ігор 1980 р. у 
Москві: ( ) 
1) справа Ігоря Гузенка; 2) спорудження Берлінського муру; 3) збиття південнокорейського 
пасажирського лайнера; 4) придушення “празької весни”; 5) ввід радянських військ до 
Афганістану. 
 
22. У поемі “Про природу речей” поділ історії людства на три періоди здійснив: (  ) 
1) Фукідід;  2) Лукрецій Кар;  3) Гесіод;  4) Никон Печерський;  5) Цицерон. 
 
23. Висушена на повітрі цегла, виготовлена із суміші глини, піску і соломи, це: (  ) 
1) альпака;  2) гуано;  3) саман;  4) лінідж;  5) крааль. 
 
24. Жан Антуан де Кондорсе запропонував розглядати історію людства як: ( ) 
1) проходження стадій на шляху до повної свободи; 2) невпинне збагачення культури; 
3) постійну соціальну боротьбу; 4) стадії технологічного поступу; 5) циклічні етапи від 
розвитку до занепаду.  
 
25. Назвіть спеціальну історичну дисципліну, яка вивчає походження, форму, внутрішню 
побудову і зміст документальних джерел: ( ) 
1) дипломатика; 2) нумізматика; 3) боністика;      4) геральдика; 5) генеалогія.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: Кожне питання екзаменаційного білета оцінюється двома балами. 


