Шановні студенти груп ІСО-11с та ІСО-12с,
які проходять вивчення нормативної дисципліни «Археологія України»
1. Повідомляю, що екзамен з курсу «Археологія України» буде проходити
10.06.2020 р. онлайн на базі системи дистанційного оцінювання Moodle.
Екзаменаційні білети складатимуться з тестових завдань з 4 варіантами
відповідей, з яких лише одна правильна. Кількість тестів у кожному білеті – 50.
Правильна відповідь буде оцінюватися 1 балом.
Теми курсу «Історія України» та ключові слова, за якими сформовані
тестові завдання:
1. Палеоліт
Ашельський, мустьєрський періоди, пізній палеоліт, хронологія, заняття
первісних людей, господарство, види первісних людей (пітекантроп, синантроп,
неандерталець, кроманьйонець), найдавніші стоянки і поховальні пам’ятки на
території України (Королево, Молодово, Киїк-Коба, Мізин та ін.) .
2. Мезоліт-неоліт
Хронологія мезоліту України, господарство, неолітична революція, бугодністровська, лінійно-стрічкової кераміки, дніпро-донецька культури, територія
поширення, хронологія.
3. Енеоліт
Основні риси енеолітчної епохи, особливості розвитку господарства,
загальна періодизація, трипільська, лійчастого посуду, кулястих амфор
культури, хронологія.
4. Бронзовий вік
Періодизація, розвиток господарства, суспільних відносин, шнурової
кераміки, тшинецько-комарівська культури, хронологія.
5. Ранньозалізний вік– археологічні культури лісостепової зони
Загальна характеристика періоду, періодизація, висоцька, лужицька,
чорноліська культури, хронологія, господарство.
6. Антична колонізація Північного Причорномор’я
Причини колонізації, грецькі міста-учасники, хронологія, економіка та
господарство, міста-поліси Ольвія, Ніконій, Херсонес, Тіра, Боспорська держава,
розташування, дослідники, термінологія (некрополь, хора і т. д.)
7. Кочівники степової зони в епоху раннього заліза
Кіммерійці, скіфи, сармати, скіфи, хронологія, походження, господарство,
територія поширення, поховальний обряд та основні пам’ятки.
8. Ранні слов’яни (перша чверть І тис. н.е.)

Латенський час, зарубинецька, пшеворська, липицька культури,
хронологія, територія поширення, походження назви, поховальна обрядовість,
перші згадки про слов’ян.
9. Епоха великого переселення народів (др. чверть І тис. н.е.)
Пізньоримський час, періодизація, вельбарська, черняхівська, київська,
карпатських курганів культури, територія поширення, хронологія, писемні
свідчення про готів, римські культурні впливи.
10. Східні слов’яни (друга половина І тис. н.е.)
Характеристика періоду, празько-корчацька, пеньківська, райковецька
культури, хронологія, територія поширення, походження.
Тестові завдання складені на основі підручника: Винокур І. С., Телегін Д.
Я. Археологія України. Тернопіль, 2008.
2. До 28 травня 2020 р. прошу надіслати на пошту керівників семінарських
занять (Yaroslav.Onyshchuk@lnu.edu.ua; mykhaylo.shymanskyy@lnu.edu.ua):
1) ессе-реферування будь-якої наукової монографії/статті зі списків
рекомендованої літератури, поданих до кожного семінарського заняття (в
друкованому/рукописному вигляді, обсяг 5-8 с. на аркуші формату А-4) –
оцінюється 5 балами;
2) контрольну роботу на тему: «Етногенез східних слов’ян (витоки та
історична доля празької та пеньківської культур)» (в рукописному вигляді, обсяг
3-5 с. на аркуші формату А-4) – оцінюється 10 балами.
З повагою, Я. І. Онищук.

