
MiHicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи
Херсонський державний унiверситет

Факультет психологii, icTopii та соцiологii
кафедра icTopii, археологii та методики виIс.падання

Пере.пiк питань до атестацii злобувачiв вищоi освiти
атестацiйного iспиry

<<Iсторiя Украihи, всесвiтня iсторiя>>
<<ApxiBHa справа та документознавство>>

Ради
чиковА

Спецiа-гlьнiсть 032 Iсторiя та археологiя
Освiтня програма Iсторiя та археологiя
PiBeHb вищоi освiти перший (бакалаврський\
Форма навчаннrI денна. заочна

ПОГОДЖЕНО
на засiданнi науково-методичноi ради
факультегу психодоф, iсгорii та соцiологii
Голова НМР ftа,фНат.uш TABPOBELIЬKA

<<18>> квiтня 2О22 р., пр. ЛЬ 7

Херсон, 2022 р,



Затверлжено на засiданнi кафедри

Протокол Л} 9 вiд 18 квiтня 2022 р.
завiдувачка _ Наталя КузововА

(Пiдпис)



Атестацiйний iспит <<lсторiя Украihи, всесвiтня icTopiл>

IСТОРIЯ УКРАiНИ
1. Первiсна доба на територii Украiни.
2. Античнi колонii Пiвнiчного Причорномор'я за писемнимIl ir археологiчними

джерелами.
З. Схiднi слов'яни у V - IX ст.
4. Виникнення та розквiт,Щавньоруськоi держави. (KiH

походження Киiвськоi Pyci.
Х-сер. Жсr)Teopii

5. Полiтична Роздробленiсть КиiвськоТ Pyci (KiH XI - сер. XIII ст.).6. Галицько-волинська держава - спадкоемиця Киiвськоi pyci.,l. 
YKpaiHcbKi землi у складi Литвлr i Польщi (сер. ЖV - сер. ХVI ст.).

1 Утворення Кримського ханства та його експiнсiя на ykpaiHcbki землi.9. YKpaiHcbKi землi у складi Речi Посполитоi (сер. XVI - сер ХИI ст.).
l0. Утворення Запорiзькоi Сiчi, внугрiшнiй устрiй та органiзаць.
11. YKpaiHcbKa нацiонtlJlьна революцiя 

"ередrпй - друiоi половини XVII ст. Писемнi
джерела та iсторiографiя проблеми.

l2. Змiни соцiально-економiчноi системи Украiни в ходi украiнськоi нацiональноi
револючiI середини - другоi половини ХVII ст.

13. Формуванrи та розвIrгок украiнськоI державностi в ХVII ст.
14. Руiна, подолання ii наслiдкiв та антимосковський виступ пiд проводом I. Мазепи.
15. РуйнуваннrI державних стру}сгур Гетьманщини та iнтеграцiя украiнських земель до

скJIаду Росiйськот iмперii. Лiквiдацiя Запорозькоi Сiчi.
16. Соцiа-пьно-економiчний розвиток украiнських земель наприкiнчi хиII - на початку

)О( ст.
17, ГайдаМацькиЙ рух, йогО причини, хараIсгер, розмах. КолiiЪщина. Рух опришкiв.
18. Колонi:lJIьна полiтика Росiйськоi iмперii щодо Украiни у XVIII ст.
19. Правобережна Украiна наприкiнцi xvII - ХVIП ст.
20. Культура Украiни наприкiнцi )(иI - ХVIII ст.
2l. Проблеми нацiонально-духовного вiдродженrш на украiнських земJUtх у XIX ст.
22. Полiтизацiя наlliон:lльного руху в YKpaiHi наприкiнцiжх - на початку ХХ ст.
23. YKpaiHcbKa нацiонаJIьна революцiя 1917-1920 рр
24. YKpaiHcbKi землi у мiжвоенний перiод.
25. Щруга cBiToBa вiйна та YKpaiHa.
26. Суспiльно-полiтична ситуацiя в YKpaiHi в добу <<вiдлигп>.
27. YKpaiHcbкe державотворення в умовах незалежностi.
28. <Революцiя гiдностi>>: рушiйнi сили та ocHoBHi етапи.

вибори (травень 20la р.).
Щостроковi президентськi

29. ОкупаЧiя Криму. ВiйськовИй конфлiКг на сходi Украiни. Антитерористична операцiя
в Щонецькiй та Луганськiй облаgгях.

30. OcHoBHi тенденцii сучасноi зовнiшньоi та внугрiшньоi полiтики Украiни.



6.

7.

8.

ВСЕСВIТНЯ IСТОРIЯ

l. Виникнення людини (антропогенез),
2, ВиникНенrш людСькогО суспiльства. OcHoBHi форми соцiальноi органiзацii в первiсностi.3, СТаРОДаВНiЙ еГИПеГ: ОСОбЛИвОстi соцiально-е*о"оri.rпого та попЬ"""ого розвитку.4, Цивiлiзацii Месопотамii: хронологiчнi межi, соцiально-економiчнi та gгно-полiтичнi

харакгеристики.
5 

1Ч'::::,:,.::л9j_"ry:З-l ДеРжави як ocHoBHi типи полiтичноi та соцiально-економiчноiорганiзацii грецького полiсу.
Перiод республiки в icTopiT Стародавнього Риму,
Перiод iмперii в icTopii Стародавнього Риму.
розумiння сугностi .ф"оо-i.rу в iсторичн-iй науцi. Соцiально-економiч ний i полiтичний
розвиток Середньовiчноi €вропи.
Виникнення i розвиток капiта-пiстичних вiдносин у KpaiHax Захiдноi европи. Промисловийпереворот.

10. L{ивiлiзачii Америки до появи европейцiв. Великi географiчнi вiдкриття.
11, РеформацЪ та paHHi буржуазнi рЬволючii в KpaiHax Захiдноi Cuporr" хи -ХVII ст.12. Епоха Вiдродження. МистецтвоВисокого ВiдЪодженнJI в Iталii.
13. Велика фра"цуз"*а буржуазна революцЬ.
14, Вiйна пiвнiчноаМериканських колонiй Англii за незалежнiсть та угворен}ш сшдГромадянська вiйна у США.
15. Пiдсумки економr-т9.о та суспiльно-полiтичного розвитку провiдних iндустрiальнихKpaiH на межi )ох-)о( ст.( на прикладi Англii).
1б, Мiжнароднi вiдносини на початку ХХ ст. Визрiвання причин Першоi CBiToBoi вiйни, iiпочаток, ocHoBHi подii та наслiдки.
17. Гуситський рр в Чехii ХV ст.
18. Польща в КV - ХVI ст.

1? |"ф9тrи Пегра I. Становлення Росiйськоi iмперii.
20. Росiйська iмперiя на рубежi )ох-)о( сr. Ре"олйцiя 1905-1907 рр.21, Зарубiжнi слов'янськi нароли пiсля ПершоТ cBiToBoi вiйни Утфення незiшежних держав.22, Становлення тоталiтарноi системи в iарубiжних слов'янських краiъах (друга половинаl940-x - l950-Ti рр. )СХ ст).
23,Подii 1968 р. в ЧехослОваччинi як.прояВ системноi кризи соцiалiстичного табору в европi.Народнi антитотiuliтарнi революцii t qBq- t qqO 

рр. u *рЫпах [{ентральноi та Схiдноi европи.24. Фапизм в Нiмеччинi. ПI Рейх,
25. OcHoBHi iдейно-полiтичнiтечii в KpaiHax Захiдноi европи i сшА у ХХ сг.
2б. Версальсько-Вашинггонська система.
27. CBiToBa економiчна криза |g2g-lg33 рр. та шляхи ii подолання (на прикладi сшА).28. Щруга cBiToBa вiйна: прtlчини, о""о""i-.rодii, пiдсумки, наслiдки.
29. Економiчний розвиток провiдних i"ду.ф*ьних KpaiH у другiй половинi )О( ст. (наприкладi США ).
30. евроiнтеграчiя.

9.



Атестацiйний iспит <tДрхiвна справа та документознавство)

l. Архiвознавство як спецiальна гаJIузь наукових знань.
2. OcHoBHi етапи розвитку apxiBHoi справи в YKpaiHi.
З. Понятгя <<apxiBHa системa>), [i ocHoBHi види.
4. Органiзачiя документiв на piBHi системи архiвних установ.
5. Експертиза цiнностi документiв: завдання, принципи, критерii.
6. Поняття <<Система архiвних установ Украiни>.
7. Право власноgгi на документи НацiонаJIьного архiвного фопду.
8. КомплекryваннrI державного apxiBy.
9. Робота apxiBy з джерелами формування НАФ.
10. OcHoBHi функuii центр:lльного виконавчого органуу галузi архiвноi справи та

дiловодства.
l1, Участь yKpaiHcbKlrx apxiBicTiB у мiжнародному apxiBHoMy спiвробiтництвi.
12. YKpaiHcbKi apxiBHi центри за кордоном.
13. CyracHe законодавство про Нацiональний архiвний фоrд та систему архiвних установ

Украiни.
14. Органiзацiя управлiння архiвною справою в сучаснiй YKpaiHi.
15. Щентральнi державнi архiви Украiни: особливостi формування, скJIад фондiв.
lб. Галузевi державнi архiви Украiни: особливостi формування, скJIад фондiв.
17. ApxiBHi фонди Нацiональноi академii наук Украiни, державних музеiв та бiблiотек.
l8. Мережа мiсцевих державних apxiBiB сучасноi Украiни. ,Щержавний apxiB XepcoHcbKoi

областi: iсторiя, струкгура, склад фондiв, напрями дiяльностi.
l9, Завдання, функцii та повновiDкеннrI державних apxiBiB.
20. Органiзацiйний усгрiй державних apxiBiB.
21. Експертиза HayкoBoi i практичноi цiнностi документiв.
22. Науково-технiчна обробка архiвних документiв. ApxiBHe описування.
23. Облiк документiв у державнюr apxiBax,
24. Органiзацiя збереження, консервацiТ та ресгаврачii apxiBHlTx документiв.
25. OcHoBHi напрями та форми використання архiвних документiв. ApxiBHa iнформацiя в

iсторичному дослiдженнi.
2б. Порядок доступу до примiщень державних apxiBiB Украiни. Правила роботи

дослiдникiв у читальних зilIах державних apxiBiB Украiни.
2'7. Система науково-довiдкового апарату apxiBiB, ii функцiТ i струкгура.
28. Довiдники про архiвосховища УкраIни, ix структура та змigг.
29. Пугiвники по apxiBax, iх мiсце в системi науково-довiдкового апарату. Пугiвник по

.Щержавному apxiBy XepcoHcbKoi областi.
30. ApxiBHa евристика. поЕяття, завдання, методика. Роль apxiBHoi евристики для роботrr

iсторика,
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