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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступний іспит з музейної справи та охорони памяток історії та культури має на меті
перевірку засвоєння теоретичних знань в галузі музейної справи та охорони культурної
спадщини та історії.
Програма фахового вступного випробування орієнтована на підготовку абітурієнтів
до

вступу

за

освітнім

пам’яткознавство,

ступенем

культурний

«магістр»
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«Музеєзнавство,
«Музеєзнавство.

Пам’яткознавство».
Питання програми передбачають з’ясувати рівень засвоєння вступником базових
знань та їх практичного застосування з «Пам’яткознавства», «Фондової та науково-дослідної
роботи музеїв», «Експозиційно-виставкової роботи музеїв», «Атрибуції та експертизи
пам’яток історії та культури», «Музейної педагогіки», «Історії зарубіжного музейництва»,
«Історії музейної справи в Україні», «Історії України», «Всесвітньої історії», «Спеціальних
історичних дисциплін», «Історії матеріальної культури».
Завдання відповідають кваліфікаційним вимогам до фахівця, підготовленого
відповідно до освітньої програми.
Зміст вступного випробовування ґрунтується на основі чинного законодавства
України та вимог кваліфікаційної характеристики (КХ) підготовки фахівців музейної галузі
та спрямований на перевірку комплексу знань, умінь і компетенцій, які враховані у
навчальних програмах.

3
ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО
Пам’яткознавство як наукова дисципліна
Пам’яткознавство в системі наукових знань. Об’єкт, предмет, завдання та методи
пам’яткознавства. Базові терміни пам’яткознавства. Напрямки пам’яткознавчих досліджень.
Значення теоретичного пам’яткознавства у забезпеченні пам’яткоохоронної діяльності.
Класифікація пам’яток
Визначення терміну пам’ятка. Критерії поціновування та відбору пам’яток. Системи
та принципи класифікації пам’яток. Категорії, типи та види пам’яток. Понятійнотермінологічні аспекти проблем класифікації пам’яток.
Зміст поняття «пам’ятка», його еволюція у ХІХ – на початку ХХІ ст.
Становлення поняття «пам’ятка». Термін «старожитності» у наукових та правових
практиках ХІХ ст. Розбіжності та нечіткість формулювання терміну «історична пам’ятка» у
Російські імперії та їх вплив на розвиток пам’яткознавства. Еволюція змісту поняття
«пам’ятка» у радянській Україні. Сучасні критерії визначення пам’яток історії та культури.
Теоретичні засади вивчення і збереження культурної спадщини в Російській
імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)
Розробка й обговорення нормативних документів стосовно світського і церковного
пам’яткознавства в Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. Роль Міністерства
внутрішніх справ, Міністерства народної освіти і Синоду у виробленні правових положень
пам’яткознавства. Діяльність наукових та громадських товариств у справі вироблення
концептуальних положень пам’яткоохоронної роботи.
Історичне пам’яткознавство Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.
Формування зацікавленості старожитностями Волині. Внесок Київської і Віленської
археографічних комісій у дослідження її пам’яток. Пам’яткознавча діяльності місцевих
товариств: Волинського губернського статистичного комітету, історико-статистичного
комітету з опису церков і парафій Волинської єпархії, православних церковних братств
Луцька, Володимира-Волинського і Житомира, Волинського церковно-археологічного
товариства, Товариства дослідників Волині, Братства імені Князів Острозьких. Пошукова й
пам’яткоохоронна робота музейних закладів Волині.
Розвиток пам’яткознавства в незалежній Україні
Проблеми інституціалізації та організаційного оформлення українського
пам’яткознавства. Створення єдиної державної системи охорони пам’яток. Законодавче
регулювання пам’яткоохоронної сфери в Україні. Пам’яткоохоронна діяльність наукових та
громадських організацій. Підготовка «Зводу пам’яток історії та культури України». Розвиток
теоретичних аспектів українського пам’яткознавства.
Міжнародні організації та угоди щодо охорони пам’яток
Пам’яткоохоронна діяльність ЮНЕСКО. Робота Міжнародної ради з питань пам’яток
і визначних місць (ІСОМОS), Міжнародного центру досліджень у галузі консервації й
реставрації культурних цінностей (ІККРОМ), Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) у сфері
пам’яткознавства. Охорона культурних цінностей у випадку воєнних конфліктів. Гаазька
конвенція 1954 р. про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.
Венеціанська хартія 1964 р. та її доповнення. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і
природної спадщини 1972 р.
Сучасне пам’яткоохоронне законодавство України та система охорони пам’яток.
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Сучасний підхід до збереження і використання культурних цінностей. Закони України
щодо охорони культурної спадщини: Конституція України, Закони України «Про вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 р. та «Про охорону
культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. Співвідношення термінів «пам'ятки історії та
культури» та «культурна спадщина».
Музеї, бібліотеки та архіви в системі пам’яткознавчих досліджень
Специфіка музейного, бібліотечного та архівного пам’яткознавства. Законодавче
регулювання музейної, бібліотечної та архівної діяльності. Діяльність музеїв, архівів та
бібліотек у справі обліку та збереження пам’яток. Інформативність музейних фондів для
вивчення пам’яток. Документальні пам’ятки в архівних фондах. Роль бібліотек у збереженні
і поширенні пам’яткознавчої інформації. Науково-дослідна та видавнича діяльність музеїв,
архівів і бібліотек.
Осередки пам’яткознавчих досліджень в сучасній Україні
Історія та діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.
Основні напрями роботи та перспективи Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних
досліджень Міністерства культури і туризму України. Структура та напрямки діяльності
Центру пам’яткознавства.
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ФОНДОВА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА МУЗЕЇВ
Поняття «фонди музею». Наукова організація фондів музею
Визначення поняття «фонди музею». Історія формування поняття. Завдання наукової
організації фондів музею. Склад фондів музею по значенню та юридичному становищу
предметів. Структура і типологія музейних фондів. Музейна колекція та її цінність. Основні
напрямки науково-фондової роботи. Організація роботи фондово-закупівельної комісії
музею.
Музейний предмет як основа фондової роботи, його властивості та методика
вивчення
«Музейний предмет» як музе єзнавче поняття. Властивості музейного предмета:
інформативність, атрактивність, експресивність, репрезантивність. Функції музейного
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предмета: пам`ятка культури, оригінальне джерело наукового пізнання, засіб навчання та
виховання. Етапи вивчення музейного предмета: класифікація, систематизація,
інтерпретація, атрибуція. Типи класифікації музейних предметів. Критерії цінності.
Науковий опис музейного предмета та особливості заповнення уніфікованого паспорта на
нього.
Організація роботи музею по комплектуванню фондів
Наукове комплектування як складовий елемент наукового документування і
колекціонування, накопичення соціальної інформації. Наукові основи комплектування.
Напрямки комплектування: поточне, довготривале, оперативне. Два методи комплектування:
створення типологічних колекцій, створення тематичних колекцій. Вибір об`єктів
комплектування. Процес накопичення фондів і його етапи. Організаційні форми
комплектування: експедиції, надходження від організацій, дарунки, закупки, обмін.
Планування комплектування. Наукова концепція комплектування музею. Перспективне і
поточне планування. Наукова підготовка, організація і проведення експедицій та польових
досліджень, їх документальне оформлення.
Завдання обліку музейних фондів та створення системи фондової документації
Поняття «облік музейних фондів». Нормативно-законодавча база обліку фондів
музеїв. Основні види фондової облікової документації. Методика обліку музейних предметів,
головні етапи їх наукової інвентаризації. Прийом предметів до музею та їх первинна
реєстрація. Книга надходжень, правила її ведення та збереження. Особливості обліку
науково-дономіжних матеріалів та предметів тимчасового зберігання. Другий ступінь обліку
предметів основного фонду – наукова інвентаризація. Методика нанесення на предмети
облікових позначень. Особливі форми обліку предметів із дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння та зброї. Облік руху музейних предметів. Повна та вибіркова звірки.
Списання. Реєстрація облікової документації, вимоги до її збереження.
Наукова каталогізація музейних фондів
Музейні каталоги та їх системи. Науково-довідковий апарат музейних фондів, його
види. Класифікаційна схема фондових каталогів музею. Каталогізація як вид наукової
діяльності. Створення та використання автоматизованих картотек. Комп`ютеризована
система каталогів. Порядок використання фондової документації в музейній та науководослідній роботі.
Сучасні підходи до збереження фондових зібрань музеїв
Поняття «збереження музейних фондів». Зберігання фондів як одне із основних
завдань музею (охоронна функція). Зміст та цілі зберігання і охорони музейних фондів.
Проблеми «природного старіння предметів» і руйнівного впливу природи на предмети.
Режим зберігання як наукова проблема. Сучасні вимоги до організації режиму зберігання та
охорони музейних фондів. Нормативні документи по збереженню музейних фондів і вимоги
до обладнання, організації та функціонування фондосховищ, інших місць перебування
музейних матеріалів.
Температурно-вологісний режим у музеї
Основні характеристики повітря, вологи та пилу, їх негативний вплив на збереження
музейних предметів. Нормативні вимоги температури і вологи повітря для різних типів
музейних предметів. Створення, контроль та регулювання температурно-вологісного режиму
в фондосховищах і експозиціях музею. Захист музейних предметів від забрудненого повітря.
Системи кондиціонування та провітрювання музейних приміщень. Засоби контролю
температури і вологості.
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Світловий режим у музеї
Основні характеристики світла та його вплив на збереження музейних предметів.
Природне та штучне світло. Основні концепції освітлення музеїв різних типів. Нормативні
вимоги до освітлення та засобів світла в експозиційних та фондових приміщеннях. Сучасні
підходи до проектування систем освітлення музейних приміщень. Засоби та режим контролю
за поведінкою музейних предметів під дією світла.
Біологічний режим у музеї
Основні типи і види біологічних пошкоджень музейних предметів та приміщень.
Чотири групи біостійкості матеріалів музейних предметів. Побутові комахи і гризуни та
шляхи боротьби з ними. Дезинсекція, дезинфекція та дератизація. Сучасні вимоги до
організації біологічного захисту фондових і експозиційних приміщень, окремих предметів.
Консервація та реставрація в системі збереження музейних колекцій
Поняття «консервація» і «реставрація» в музейній справі. Нормативна база. Права і
обов`язки реставратора. Етика реставратора. Кваліфікаційні вимоги. Роль і функції
реставраційної ради музею. Організація та завдання реставраційної майстерні. Огляди і
фіксація стану збереження колекцій, їх значення та вимоги до поточного документування.
Профілактика і консервація як головні напрямки діяльності реставратора. Основні типи
реставраційної документації, вимоги до її ведення. Сучасний стан реставраційної справи в
Україні.
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ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА РОБОТА МУЗЕЇВ
Історичні та сучасні форми експозиційної практики музеїв
Генезис і еволюція музейної експозиції від давніх часів до сучасності. Тенденції
розвитку експозиційного простору музею. Типи і види експозицій музеїв різних профілів:
масові і елітні, постійні і тимчасові, стаціонарні і пересувні тощо. Експозиція як одна із форм
наукової роботи музею та специфічна форма публікації музейних зібрань. Проблема
співвідношення змісту і форми експозиції.
Музейна експозиція як основна форма музейної комунікації
Особливості музейної комунікації. Експозиція як одна із форм музейної комунікації.
Експозиція і глядач. Психологічні особливості впливу експозиції на глядача. Інформаційний
і комунікаційний аспекти експозиції. Використання технічних і аудіовізуальних засобів як
одна із умов розширення інформаційних можливостей та підвищення емоційного впливу
експозиції.
Принципи і методи побудови музейної експозиції
Основні характеристики методів побудови експозиції: систематичного, комплексного
або ансамблевого, тематичного, образно-сюжетного (за Т. П. Поляковим). Історикохронологічний, комплексно-тематичний та проблемний принципи побудови експозиції.
Залежність вибору принципів і методів побудови експозиції від профілю та типу
майбутнього музею. Сучасні підходи до принципів і методів побудови експозицій.
Мова музейної експозиції. Експозиційні матеріали та експозиційні комплекси
Експозиційні комплекси та їх різновидності. Значення експозиційних комплексів для
вираження головної ідеї та змісту експозиції. Організація комплексів. Виділення домінанти.
Зв'язок предметів в комплексі. Метод взаємної документації. Прийом масового показу
однотипних предметів. Місце в комплексі різних типів матеріалів. Комплекси-ансамблі
(оригінальні і наукові реконструкції). Колекційні комплекси в комплексно-тематичних
експозиціях.
Наукове проектування експозиції
Завдання і основні етапи наукового проектування експозиції. Три елементи
проектування експозиції: науковий, архітектурно-художній, технічний. Підготовчий етап.
Розробка наукової концепції експозиції. Розробка розширеної тематичної структури та
тематико-експозиційного плану (ТЕП), їх документальне оформлення. Пробна експозиція
(розкладка експонатів), сценарій до ТЕПу.
Художньо-архітектурне та технологічне проектування музейної експозиції
Основні етапи розробки художнього проекту: генеральне рішення, ескізний проект,
монтажні листи. Планування приміщень і розробка експозиційного маршруту.
Експозиційний пояс. Образність експозиції та шляхи її досягнення. Методи взаємодії
музейника-експозиціонера та художника-оформлювача в процесі розробки і створення
експозиції. Єдність науки і мистецтва в побудові експозиції. Драматургія або сценарій
експозиції. Сучасні підходи та вимоги до архітектурно-художнього вирішення музейної
експозиції.
Порядок і техніка експонування музейних предметів різних типів. Вимоги до
експозиційного обладнання
Концентрація і узагальнення інформації про музейний предмет та оформлення його
для показу у відповідності до наукової концепції експозиції. Наукова підготовка та підбір
різних типів і видів експонатів. Системність експозиційного простору в музеях. Відношення:
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музей – експозиція, предмет – простір. Експозиційне обладнання як засіб організації
простору для композиційних рішень. Вимоги до підбору та розміщення музейних предметів
в експозиції. Тенденції розвитку сучасного дизайну музейного обладнання.
Текст в музейній експозиції
Роль тексту в експозиції. Текст як елемент художнього образу експозиції. Основні
види текстів в експозиції. Класифікація текстів. Поняття етикетажу. Правила цитування.
Вимоги до оформлення текстів в експозиції: шрифт, колір, розмір, композиційне рішення.
Вимоги до змісту текстів. Методика складання етикетажу до різних груп експонатів.
Колір і світло в музейній експозиції
Колір і світло як компонент архітектурно-художнього вирішення експозиційного
простору та естетичного впливу на відвідувача. Специфіка оптимального кольоропідбору для
експозиційного ряду та окремих експонатів. Поєднання природного та штучного освітлення
музейних приміщень та стаціонарних і тимчасових експозицій. Прийоми виділення окремих
експонатів за допомогою кольору та світла. Сучасні підходи до кольору і світла в музейній
експозиційній практиці.
Особливості побудови музейної виставки
Специфіка виставки як форми експозиційної діяльності музею. Мета та завдання
виставкової роботи музеїв різних профілів. Класифікація і типологія виставок. Стаціонарні
па пересувні виставки. Основні етапи підготовки і створення виставки: ідея, вивчення
літератури, підбір матеріалів, розробка структури, створення тематико-експозиційного
плану, сценарій, дизайнерське рішення, монтаж та оформлення, презентація, обслуговування.
Рецензування виставки.
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МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА
Музейна педагогіка як наукова дисципліна
Поняття «музейна педагогіка». Трактування терміну вітчизняними та зарубіжними
науковцями. Підходи до визначення об’єкту та предмету музейної педагогіки. Значення
музейної педагогіки як наукової дисципліни. Мета та завдання музейної педагогіки як науки.
Напрями досліджень у сфері музейної педагогіки: проблема освітньої специфіки музею;
ефективність музейної комунікації; вивчення музейної аудиторії; створення і апробація
нових методик, програм, експозицій для різних категорій відвідувачів; встановлення
оптимальних форм взаємодії з партнерами по культурно-освітній діяльності; вивчення історії
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музейно-педагогічної думки і культурно-освітньої діяльності музею. Місце музейної
педагогіки в системі наук.
Становлення музейної педагогіки
Передумови формування освітньої діяльності музею. Розробка проблем освітньої
діяльності музеїв у США. Розвиток музейно-педагогічної думки у Німеччині. Початок
планомірної роботи музеїв Німеччини з аудиторією. Теоретичні погляди та діяльність А.
Ліхтварка. Становлення музейної педагогіки як напряму діяльності німецьких музеїв.
Музейно-педагогічна концепція Г. Кершенштейнера. Розробка концепції взаємодії музею і
школи, значення книги Г. Фройденталя «Музей – Народна освіта – Школа». Формування
музейно-освітньої традиції у Російській імперії. «Музейна педагогіка» у Радянському Союзі.
Теоретичні аспекти музейної педагогіки. Категорії та поняття музейної
педагогіки
Музеєзнавчий контекст музейної педагогіки. Поняття «музейний предмет», «музей»,
«музейна культура» у музейній педагогіці. Педагогічні терміни («система освіти», «освітній
процес», «освіченість», «рівень освіти», «освіта», «освітня діяльність», «педагогічний
процес») в просторі музею. Категорії «виховання», «розвиток», «освіта» в умовах музейного
середовища. Особливості музейної освіти. Рівні освоєння музейної інформації:
інформування, навчання, розвиток творчості, спілкування, рекреація. Поняття «музейнопедагогічний процес». Принципи та складові музейно-педагогічного процесу.
Музейна комунікація
Поява комунікаційних уявлень. Комунікаційний підхід у структурі музеологічного
знання. Акт музейної комунікації. Теорія музейної комунікації. Основні завдання
прикладних досліджень музейної комунікації. Комунікаційний підхід у музейному
проектуванні.
Історичні моделі культурно-освітньої діяльність вітчизняних музеїв
Освітня модель: 1870–1890-і рр. – середина 1920-х рр. Утвердження політизованої
моделі: 1920–1950-і рр. Інформативна модель: 1960-ті–середина 1980-х рр. Комунікативна
модель: кінець 1980-х–2000 р.
Базові форми культурно-освітньої діяльності
Базові форми культурно-освітньої діяльності: екскурсія, лекція, консультація, наукові
читання (конференції, сесії, засідання), клуб (гурток, студія), конкурс (олімпіада, вікторина),
зустріч з цікавою людиною, концерт (літературний вечір, театралізована вистава, кіносеанс),
свято, історична гра. Основні характеристики базових форм: традиційні – нові; динамічні –
статичні; групові – індивідуальні; ті, що задовольняють потребу в пізнанні – ті, що
задовольняють потребу в рекреації; розраховані на пасивну участь аудиторії – розраховані на
активну участь аудиторії. Додаткові характеристики базових форм: прості –
комплексні;разові – циклові; для однорідної – різнорідної аудиторії; музейні – позамузейні;
комерційні – некомерційні.
Музейна екскурсія як основна форма культурно-освітньої діяльності музею
Становлення музейної екскурсії. Ознаки екскурсії: колективність огляду, керівництво
екскурсовода, тематичність, наочність. Специфіка музейної екскурсії, її залежність від
музейного середовища і експозиційних матеріалів. Класифікація екскурсій. Майстерність
екскурсовода. Підготовка і проведення екскурсії.
Методичні аспекти роботи на музейній експозиції
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Типи музейних екскурсій. Види аналізу творів образотворчого мистецтва в музейному
середовищі. Методичні засади підготовки та проведення ознайомчої екскурсії в умовах
музейної експозиції. Методичні засади підготовки та проведення освітньої екскурсії в умовах
музейної експозиції. Методичні засади підготовки та проведення розвиваючої екскурсії в
умовах музейної експозиції.
Музейна аудиторія та її вивчення
Поняття «музейна аудиторія». Параметри для опису музейної аудиторії: соціальнодемографічні ознаки; прояв активності щодо музею; частота відвідин музею; спрямування
інтересів на конкретні види музейної комунікації; ступінь підготовленості до сприйняття
музейної інформації. Поняття «музейна культура». Дослідження музейної аудиторії в Росії.
Вивчення музейної аудиторії за кордоном.
Музей і відвідувач
Вивчення образу відвідувача у музейній практиці. Проблеми визначення терміну
«людина в музеї» (відвідувач, глядач, клієнт, аудиторія). Ракурси вивчення аудиторії.
Динаміка образу відвідувача в сприйнятті музею. Соціально-демографічний портрет
відвідувача. Ролі музейного відвідувача.
Психолого-педагогічна специфіка роботи музеїв з різновікової аудиторією
Дошкільнята і молодші школярі в музеї. Специфіка розвитку дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку. Методичні принципи роботи з дітьми у музеї. Гра як основний
вид діяльності в дошкільному та молодшому шкільному віці. Варіанти гри в музеї або з
музейними предметами: «Про що говорять речі», «Жива скульптура», «Руки, що бачать»,
«Живі силуети», «Подорожі в минуле». Виховання музейної культури маленького
відвідувача.
Робота з учнями середніх і старших класів. Розвиток дітей підліткового віку. Тематика
і форми роботи з підлітками у музеї. Студенти в музеї. Соціально-психологічні особливості
студентської аудиторії. Напрями роботи зі студентством.
Взаємодія музею та школи
Особливості взаємодії музею та школи на різних історичних етапах. Музей і школа:
специфіка двох соціокультурних інституцій. Необхідні умови взаємодії школи і музею.
Перспективні моделі співпраці: спеціальні програми, розраховані на співпрацю музейного
педагога з учителем; інтеграція шкільної та музейної педагогіки в рамках єдиного
навчального закладу. Взаємодія музею та школи у світовій практиці.
Моделювання системи взаємодії музею і школи
Специфіка співпраці музею і школи в умовах їх взаємодії. Музейно-педагогічні
програми – науково-методична основа продуктивної взаємодії музею і системи освіти.
Музейно-педагогічна програма «Предметний світ культури». Музейно-педагогічна програма
«Здрастуй, музей!» Як основа моделі взаємодії художнього музею з системою освіти.
Програма «Здрастуй, музей!» в контексті інноваційної практики і методики освітньої
діяльності художнього музею.
Музеї освіти
Музеї при навчальних закладах: вузівські та шкільні музеї. Суть педагогічних музеїв
та їх роль в системі музеїв освіти. Становлення та розвиток педагогічних музеїв. Музеї
історії освіти. Значення і специфіка дитячих музеїв.
Дитячі музеї
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Визначення сутності дитячого музею. Поняття та категорії «освітній простір»,
«ігровий простір», «адресність», «інтерактивне спілкування з музейним предметом».
Становлення та розвиток дитячих музеїв. Моделі дитячого музею: американська,
європейська, авторська (російська), змішаний тип. Визначальні особливості дитячого музею.
Арт-терапія в музеї
Терапевтичний потенціал музейного середовища. Музей і соціум: концепція
культурно-освітньої діяльності сучасного музею. «Особливі» категорії відвідувачів як
частина музейної аудиторії. Арт-терапія як напрям музейно-педагогічної діяльності.
Напрями та види терапії мистецтвом. Арт-терапевтичний потенціал художніх матеріалів.
Практики музейної терапії або арт-терапії в музеї.
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АТРИБУЦІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
Суть атрибуції та експертизи пам’яток
Атрибуція музейного предмета: зміст поняття. Атрибуція та експертиза. Визначення
понять «експертиза» та «атрибуція», їх зв’язок.
Мета атрибуції. Особливості атрибуції різних джерел. Форми описів музейних
предметів. Схема атрибуції: основні параметри. Науково-методичне забезпечення
атрибутивних робіт.
Види експертизи (візуальна, техніко-технологічна, комплексна). Їх застосування до
різних видів матеріалів. Визначення понять «оригінал», «повторення», «копія»,
«фальсифікат».
Нормативно-правові акти, що регулюють проведення експертизи пам’яток в Україні.
«Інструкція про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам’яток Музейного
фонду України». Основні принципи і критерії визначення оціночної вартості різних груп
пам’яток (речових, образотворчих, письмових, кіно-, фоно-). Визначення страхової вартості
музейних предметів. «Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей».
Визначення основних понять: державна експертиза, об’єкти і суб’єкти експертизи, експерт,
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мистецтвознавець. Типологія експертизи: за видами (попередня, первинна, повторна,
контрольна наукова, науково-технічна), ступенем складності (проста і складна). «Методика
грошової оцінки пам’яток». Вартість і схоронність пам’ятки.
Основні етапи вивчення пам’ятки. Визначення матеріалу пам’ятки. Визначення
утилітарного призначення пам’ятки. Технологія її виготовлення. Стилістичний аналіз форми
пам’ятки. Аналіз сюжету та інших образотворчих мотивів і написів, що входять в
композицію декору пам’ятки. Вивчення марок, клейм, написів, підписів, виробничих знаків.
Залучення методів суміжних гуманітарних наук для проведення експертизи та атрибуції
(геральдика, палеографія, епіграфіка і т. п.).
Особливості вивчення і опису музейних колекцій : питання історіографії. Б. Р. Віппер
про атрибуцію («До проблеми атрибуції»). Видання радянського часу з атрибуції музейних
предметів (1950-1970-і рр.). Музейні видання в цій області. Методичні рекомендації різних
музеїв по опису музейних предметів. Опис різних категорій музейних предметів в науковій
літературі : огляд видань.
Проблеми стандартизації опису музейних пам’яток в різних країнах. Структура опису
музейних пам’яток.
Паспорт наукового опису музейного предмету. Паспорт Російського етнографічного
музею як зразок документа для наукового опису музейного предмета. Основні параметри
предмета. Опис. Процедури, здійснювані з предметом. Методичні рекомендації щодо
заповнення паспорта. Загальні правила заповнення окремих полів.
Атрибуція та експертиза музейних тканин
«Визначення музейної тканини». Визначення природи волокна, з якого виконана
тканина (льон, коноплі, вовна, бавовна, синтетичні нитки); характеру обробки ниток
(кручена, прядена); техніки виконання тканин (ручна, машинна) і видів переплетення ниток
(просте полотняне, саржеве, перебірне, закладне, комбіноване). Визначення способу
фарбування тканини.
Характеристика видів тканин: нефарбовані полотняні тканини, фарбовані полотняні
тканини (крашенина), набивні (набійка, вибійка), пістрява тканина, тік, камчатне полотно,
бавовняні тканини (міткаль, кумач, ситець, бязь, батист, кисея та ін.), сукно та ін.
Визначення стилю орнаментування тканини – характеру візерунку і колористичної
гами. Типологія орнаментів тканин – набивний і тканий. Способи нанесення набивного
малюнка. Монохромні і поліхромні тканини. Колористична гама орнаментальних мотивів.
Тканини, декоровані вишивкою. Вишивальні техніки. Орнаментальні мотиви. Геометричні,
рослинні, зооморфні, орнітоморфні, антропоморфні мотиви у вишивці.
В’язані вироби. Мереживо. Макраме.
Типологія музейних тканин та їх науковий опис.
Полотна та їх розподіл за якістю сировини, її первинної обробки, способів прядіння,
зсукування тощо, від добору технік ткання, кінцевого опрацювання, вирівнювання,
вибілювання, фарбування, рясування і т. ін. 1) Підтипи полотен за матеріалом: лляні,
конопляні (з ниток домашнього прядіння веретеном або прядкою, коловоротом); бурунчукові
(з тонких лляних ниток фабричного виготовлення); бавовняні, «бомбакові», «памутові» (з
бавовняних ниток фабричного виготовлення); шовкові, муслінні, золототкані (переважно з
привозних шовкових, металічних ниток тощо). Поділ конопляних полотен: плоскінні (ткані з
м’яких волокон плоскіні – «перших конопель»); матірчаті (тканини з ниток, напрядених з
волокон матірки – «других конопель», жовтіших, тугіших). Мішані полотна (з ниток,
напрядених з поєднаних в певних пропорціях волокон льону і конопель тощо). 2) Підтипи
полотен за якістю волокон: повісняне (високоякісне полотно з ниток, напрядених з тонких
волокон), згрібне (з волокон нижчої якості, грубших ниток); клочане (з найгрубших волокон,
валу). 3) Підтипи полотен за кількістю заснованих в пасма ниток для основи: десять пасем –
вузькі і грубі полотна; «тринадцятка», «шістнадцятка», «вісімнадцятка» – тонші,
високоякісні, широкі полотна. 4) з ниток на основу лляних, а на піткання – конопляних (або
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на піткання – бамбак, металеві срібні, золоті тощо). 4) Підтипи полотен за кольором: білі
(біль) і сірі (сирові). 5) Підтипи полотен за технікою виконання полотен: просте полотняне і
багаторемізне узорне (чиновате) ткання.
Сукна. 1) Підтипи сукна за якістю вовни: з гладкотканою поверхнею і рельєфною,
вузликоватою або ворсовою. 2) Підтипи сукна за технікою ткання, способами валяння сукна
у валилах, ступах, поливання гарячою водою, збирання впливають на структуру, фактуру
сукна. Білі, сірі, чорні, чорно-коричневі і мішані сукна.
Поштучні тканини: для окремих одягових виробів, їх доповнення: запаски, обгортки,
плахти, дерги, намітки, хустини, пілки, пояси, пасини, стрічки, сумки тощо. Тканин и для
виготовлення торб, бесаг, тайстрів, дзьобенок.
Специфіка і методика атрибуції та експертизи тканин залежно від їх технікотехнологічних і стилістичних характеристик.
Словник термінів.
Атрибуція та експертиза одягу
Одяг як пам’ятник матеріальної культури, тісно пов’язаний з історією розвитку
виробництва.
Побутовий одяг як сукупність виробів, призначених для носіння в різних побутових і
громадських умовах.
Типологія побутового одягу: білизняні вироби, костюмно-платтєві, верхній одяг,
корсетні вироби, головні убори, рукавички. Прикраси. Взуття. Поділ одягу за статевовіковими ознаками: чоловічий, жіночий, дитячий. Класифікація вбрання за використанням в
певні пори року: весняно-літнє, літнє, зимове, міжсезонне; в конкретній обстановці :
повсякденне, святкове, обрядове.
Опис одягу: повне найменування предмета з уточненням призначення; матеріал;
особливості зовнішнього вигляду, характер крою, силует; розміри. Визначення часу і місця
виготовлення компонентів одягу. Ступінь збереженості: механічні пошкодження, структурні
зміни волокна, забруднення, втрата окремих фрагментів або деталей.
Прикраси. Класифікація прикрас за місцем носіння в системі костюма. Визначення
призначення предмета. Загальні конструктивні елементи ювелірних прикрас. Ланцюга.
Головні прикраси. Сережки. Кліпси. Шийні прикраси. Намиста. Буси. Медальйон. Кулон.
Нагрудні прикраси. Фібула. Брошка. Булавка. Поясні прикраси. Наручний прикраси. Кільце і
його деталі. Браслет.
Взуття. Типологія взуття. Матеріали. Крій.
Атрибуція предметів обмундирування.
Виникнення форми одягу і відмінність її від звичайного костюма. Розвиток і еволюція
обмундирування. Радянські і українські мундири.
Атрибуція предметів обмундирування: тканина, крій, знаки відмінності.
Словники термінів для опису побутового вбрання і обмундирування.
Атрибуція та експертиза предметів із дерева
Класифікація музейних предметів із дерева. Класифікація за призначенням
(сільськогосподарські знаряддя, знаряддя промислів, побутове начиння та ін.). Класифікація
за художнім декоруванням (різьблені предмети, розписані та ін.). Класифікація за
хронологічним принципом (кін. ХІХ ст., поч. ХХ ст. та ін.). Класифікація за місцем
виготовлення.
Дерево. Фізичні властивості дерева як матеріалу. Особливість його структури.
Відмінності порід дерева. Предмети з дерева. Історія, види, способи обробки матеріалу,
використання різних деревних порід залежно від регіонів виготовлення предметів.
Науковий опис предметів із дерева. Назва предмета (загальновживана і місцева),
назви складових частин і їх взаємодія. Призначення і спосіб використання. Матеріал (сорт
дерева, частина). Зовнішні дані предмета (форма, колір, розміри). Спосіб виготовлення,
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інструменти. Спосіб орнаментації, техніка виконання візерунка. Соціальна приналежність
(якою групою населення використовувався, кому належав). Місце виготовлення. Час
виготовлення. Ім’я майстра. Час побутування (згідно з повідомленням інформатора). Клейма,
написи (якщо є).
Меблі. Історія та технологія виробництва меблів. Класифікація меблів. Меблі для
сидіння. Столи. Шафи, комоди, бюро, секретери. Термінологія основних конструктивних
елементів меблів. Атрибуція предметів меблів і її методика. Назва і призначення предмета.
Матеріали (виготовлення і декорування). Техніки обробки. Стан збереження: види
пошкоджень.
Словники основних термінів.
Атрибуція та експертиза музейних предметів з металу
Фізичні, хімічні та технологічні властивості металів та їх характеристика. Чорні та
кольорові метали та їх поширення в декоративно-прикладному мистецтві. Основні техніки
виготовлення, обробки і декорування металів. Таврування предметів з металу.
Атрибуція художніх творів з металів. Назва предмета (загальновживана і місцева),
назви складових частин і їх взаємодія. Призначення і спосіб використання. Матеріал (залізо,
сталь, чавун, олово, мідь, бронза та ін.). Зовнішні дані предмета (форма, колір, розміри).
Спосіб виготовлення, інструменти. Спосіб орнаментації, техніка виконання візерунка.
Соціальна приналежність (якою групою населення використовувався, кому належав). Місце
виготовлення. Час виготовлення. Ім’я майстра. Час побутування (згідно з повідомленням
інформатора). Клейма, написи (якщо є).
Дорогоцінні метали та їх сплави. Матеріальні та естетичні властивості дорогоцінних
металів. Способи обробки і техніки виготовлення предметів з дорогоцінних металів.
Особливість проб дорогоцінних металів і види пробних клейм. Види імітацій дорогоцінних
металів та їх використання при створенні художніх цінностей.
Ювелірні вироби. Історія виникнення та художні особливості ювелірного мистецтва.
Основні ювелірні школи та фірми. Особливості виготовлення ювелірних виробів в
традиційних культурах. Правила та особливості атрибуції ювелірних виробів і предметів
мають елементи з дорогоцінних металів.
Методи експертизи й оцінки художнього металу.
Атрибуція та експертиза предметів з кераміки, каменю і скла
Визначення утилітарного (практичного) призначення керамічних виробів: побутові
керамічні предмети, призначення для повсякденного вжитку і декоративна кераміка
(керамічні панно, архітектурні деталі, великі вази та ін. предмети). Визначення матеріалу і
технології виробництва керамічних виробів: гончарні вироби, майоліка, фаянс, фарфор.
Визначення часу, місця і центру виготовлення керамічного виробу, майстра і художника, які
брали участь у його виготовленні: фабричні марки і знаки; утилітарне призначення,
особливості форми і характер оздоблення виробів; технологічні особливості.
Технологія виробництва керамічних виробів. Посудно-побутова, будівельна,
архітектурно-декоративна кераміка. Типи керамічного посуду (макітри, ринки, сковорідкилатки, миски, блюда, приставки, баклаги, кухлі, келихи, чарки тощо.). Орнаментальне
декорування посуду. Полив’яний посуд. Дитячі іграшки, світильники. Кахлі, їх декорування
та композиція. Поява гончарних цехів. Народна майоліка. Техніка розпису (заливання,
ріжкування, ритування, урізу). Характеристика регіональних особливостей української
кераміки.
Класифікація і науковий опис пам’яток кераміки: Час виготовлення; матеріал; центри
виробництва (заводи, фабрики, окремі майстерні); фабрична марка, знаки; технологічні
особливості; написи. Зовнішні параметри.
Види дорогоцінних каменів і їх поділ на групи. Способи і правила оцінки
дорогоцінних каменів. Способи їх обробки. Визначення справжності дорогоцінних каменів.
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Види імітацій дорогоцінних каменів та їх використання при створенні художніх цінностей.
Правила та особливості атрибуції ювелірних виробів і предметів, які мають елементи з
дорогоцінних каменів.
Історія виробництва скла. Види скла. Технологія виробництва виробів зі скла і
основні способи їх декорування. Методика проведення атрибуції та експертизи творів з
художнього скла.
Атрибуція та експертиза творів образотворчого мистецтва
Види образотворчого мистецтва. Зображувальне мистецтво. Види зображувального
мистецтва. Живопис, графіка, скульптура.
Живопис та його види. Станковий живопис: портрет, пейзаж, натюрморт, картини на
побутову тематику. Монументальний живопис: фреска, мозаїка, вітраж. Панорама. Техніки
живопису (темпера, емаль, пастель, туш, енкаустика, акварельний живопис та ін.) та їх
особливості. Матеріали основи живописних творів та їх особливості. Основні терміни і
поняття в живопису. Особливості атрибуції живописних полотен.
Графіка. Історія і техніки графічних творів. Роль кольору у графіці. Різновиди
графіки: станкова, книжкова мініатюра, журнальна, газетна графіка, прикладна (плакат,
реклама), архітектурна, комп’ютерна графіка. Унікальні малюнки (існують в єдиному
екземплярі) і друкарська графіка.
Авторська графіка. Техніки авторської графіки: сангіна, вугіль, соус, олівець, туш
(перо, пензель), сепія, гризайль, пастель.
Друкована графіка (естампи). Техніки: ксилографія, мідьорит, офорт, суха голка,
акватинта, лавіс, мецо-тинто, монотипія, літографія, ліногравюра. Високий друк, глибокий
друк, офсетний (плоский) друк. Сигнатура друкованих творів.
Мініатюра. Історія мініатюри і технології її створення.
Атрибуція графічних творів та відмінні ознаки. Методи візуального аналізу та
експертної оцінки графічних творів.
Скульптура. Матеріали: мармур, бронзу, глину, лід і т.д. Кругла скульптура:
статуетку, бюст, статуя, скульптурна група. Рельєфне скульптурне зображення: горельєф,
барельєф. Головні жанри скульптури: портрет, історичні, міфологічні, релігійні зображення,
анімалістичний жанр.
Різновиди і досвід атрибуції образотворчих джерел. Методи атрибуції образотворчого
пам’ятки: іконографічний, технологічний, документальний. Інформація образотворчих
музейних джерел. Значення зображення. Значення портрета. Карикатури.
Експертиза творів мистецтва. Роль мистецтвознавчої експертизи. Твори мистецтва як
об’єкти оцінки. Умови і завдання експертизи. методи практичної експертизи. Особливості
оцінки твору мистецтва. Мікроскопічний аналіз.
Копії і підробки творів мистецтва. Відмінності копій і підробок. приклади підробок
творів мистецтва в Росії і за кордоном. Історія фальсифікування творів мистецтва. Дублетні
твори.
Атрибуція та експертиза писемних матеріалів
Різновиди письмових джерел та особливості їх опису.
Старовинні книги. Рукописи. Документи. Їх класифікація, види та основні ознаки.
Історія виникнення і розвиток книги. Рукописні книги (єгипетські папіруси, клинопис
шумерів, глиняні таблички Вавилону й Ассірії. Біблія. Візантійська книга IV-XV ст.,
арабська книга VII-XIII ст., слов’янська рукописна книга, давньоукраїнська книга XIXVI ст.).
Історія появи і розвитку друкованих матеріалів. Стародруки. Винайдення
книгодрукування. Винахід Гутенберга. Розвиток книгодрукування в Європі та Україні.
Форма книги. Сувій. Глиняні таблички. Гармоніки. Поліптихи. Кодекс. Вихідні дані,
колонтитул, шапка. Оформлення старовинної книги. Оправа старовинної книги.
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Письмо старовинної книги. Папір, його властивості. Водяні знаки. Види чорнила та їх
властивості. Матеріали та засоби для письма. Шрифти (устав, напівустав, в’язь, готичний,
антиква, громадянський, скоропис).
Складові елементи книг і документів, їх розвиток і особливості.
Документи. Їх види. Рукописні та машинописні архівні матеріали.
Книги, газети, журнали, плакати, карти.
Категорії цінності книг (манускрипти, антикварна книга, інкунабули, палеотипи,
букіністична і рідкісна книга).
Проблеми збереження друкованих та архівних матеріалів.
Основні види музейних писемних пам’яток. Створення архівного фонду в музеї.
Послідовність обробки архівного фонду. Одиниця зберігання архівної збріки.
Проблеми атрибуції та оцінки рукописних матеріалів та друкованих творів. Основні
етапи атрибуції письмової музейної пам’ятки. Встановлення авторства. Роль автора в різних
видах джерел. Прийоми визначення авторства: досвід досліджень. Встановлення дати
виникнення джерела. Визначення дійсності письмової пам’ятки. Загальна схема опису.
Оригінал, копія. Способи встановлення автентичності. Найменування і зміст джерела.
Складання музейної картки: основні характеристики.
Правила вивезення книг, рукописів, документів за межі України.
Атрибуція та експертиза фотоматеріалів, нумізматичних, фалеристичних і
філателістичних колекцій
Поява і розвиток фотографії. Фотографія в Україні. Фотокамера та її еволюція.
Камера-обскура. Дагеротип. Амбротипія. Камера Істман і Кодак. Кольорова фотографія.
Цифрова фотографія. Носії зображення. Фотоплівка, фотопластинка, електронні носії. Види
фотографії за використанням технічних засобів (аналогова, електронна) і відтворюваними
подіями (репортажна, постановочна). Проблеми збереження і атрибуції фотоматеріалів.
Історія появи і розвитку нумізматичних матеріалів. Монета. Монетні метали. Основні
терміни. Лігатура. Проба. Монетне поле. Обріз. Легенда. Аверс. Реверс. Герби і символи на
монетах. Гурт. Аббревіатура, монограми і вензелі на монетах. Датування монет. Види монет
за характером чеканки. Типи монет за призначенням і приналежністю. Пам’ятні та ювілейні
монети.
Методи досліджень нумізматичних колекцій. Визначення монети. Датування окремих
монет і груп за скарбами. Метод порівняння монетних штемпелів. Технічні методи. Робота з
мікроскопом, макро- і мікрофотографія. Математичний метод. Зіставлення даних
нумізматики з писемними та іншими історичними джерелами. Особливості та методи їх
атрибуції та експертизи. Методика визначення паперових грошових знаків.
Історія появи і розвитку фалеристичних матеріалів. Ордени, медалі, нагрудні знаки.
Історія орденів та медалей. Види та ознаки. Матеріали та техніка виготовлення: емалі,
дорогоцінні камені та метали. Номер нагородження. Відмінні ознаки: герби, символи, тексти,
знаки, дати. Підробки (збірні, виливані заводська або кустарна емаль, імітація дорогоцінних
металів, характер кріплення складальних деталей).
Історія нагрудних знаків. Класифікація за періодами. Нагрудні знаки Російської
імперії, нагрудні знаки часів громадянської війни (робітничо-селянської Червоної Армії,
армії білогвардійців за часів еміграції); нагрудні знаки до 1941 року та періоду Великої
Вітчизняної війни; нагрудні знаки після 1945 року. Нагрудні знаки України. Техніка,
матеріали. Відмінні ознаки. Підробки.
Особливості та методи їх атрибуції та експертизи орденів, медалей, нагрудних знаків.
Філателістичні колекції. Історія поштових марок. Перша марка. Європейські марки
XIX ст. Марки Російської імперії, СРСР, України.
Поштова марка: чиста і гашена. Рідкісна марка (унікум, раритет). Марочний лист.
Філателістична лексика (пара, трійка, стрічка, квартблок, тетбеш, зчіпка, блок). Відмінні
ознаки марок. Папір. Фарби. Марочний клей. Розмір та форми марок. Елементи поштової
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марки: зображення, текст, кольоровий фон, поле, зубці, сигнатура, імпресіум. Зубцівка. Види
зубцівки: лінійна, гребінчаста і рамочна (острівна, ротаційна, рулонна). Засоби друкування
марок: ручне і машинне. Номінальна вартість. Наявність штемпеля пошти. Картмаксимум.
Цілі та цілісні речі. Серійність. Оригінали та підробки. Каталог поштових марок СРСР.
Поштові відправлення до 1917 року. Сучасні марки. Зубцівка, наявність штемпеля. Марки
України. Марки доби УНР. Максимафілія, механофілія, філокартія.
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ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МУЗЕЙНИЦТВА
Зародження музейної справи в добу античності
Колекції предметів музейного значення у святилищах, храмах та пінакотеках Стародавньої
Греції. Колекціонування в період еллінізму. Пам’ятки мистецтва в приватних та громадських
зібраннях Стародавнього Риму. Рух за публічний доступ до музейних цінностей. Проекти і спроби
створення нових прамузейних моделей та їх роль у політиці Стародавнього Риму. Занепад музейної
справи в Римській імперії під натиском ранньохристиянської ідеології.
Особливості протомузейної епохи в Західній Європі
Твори мистецтва в державних та храмових скарбницях Європейського Середньовіччя.
Розвиток приватного колекціонування. Відмінність між римсько-західноєвропейським та елліновізантійським варіантами реалізації музейної потреби.
Розвиток музейної справи в ренесансну добу
Сприятливі умови для розвитку музейної справи та засоби реалізації музейної потреби.
Провідні прамузейні моделі: храми, палаццо, науково-освітні центри. Розширення складу пам’яток
музейного значення. Визначне місце творів мистецтва в колекціях доби Відродження. Перші спроби
каталогізації культурно-історичних пам’яток та теоретичного забезпечення музейної справи. Загальні
результати еволюції музейної справи протягом прафеноменального періоду.
Поява музеїв у Європі
Термінологія Ренесансних експозицій. Кабінети і галереї епохи Відродження:
студіоло, антикварії, кунсткамери. Феномен музею в Італії. Галерея Уффіци. Ватиканський
комплекс та його музейні функції. Музей як ідея у працях європейських мислителів ХVІІ–
ХVІІІ ст.
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Природниче колекціонування в Європі в ХVІ–ХVІІ ст.
Детермінанти появи і розвитку природничо-наукових кабінетів. Перші природничонаукові кабінети європейських дослідників ХVІ ст. Природничо-наукові кабінети академій і
наукових товариств у ХVІІ ст. Анатомічні театри і кабінети.
Колекціонування і перші публічні музеї епохи Просвітництва (ХVІІІ ст.)
Ідеологія Просвітництва і концепція публічного музею. Формування першого
публічного музею. Зростання педагогічних функцій музею. Осмислення місця музеїв у
культурному житті. Колекціонери епохи Просвітництва. Початок профілізації музейних
зібрань. Формування музейних мереж у європейських країнах: початкова стадія. Формування
художнього ринку, інституту атрибутування пам’яток.
Розвиток музейної справи в XIX – на початку XX ст.
Формування суспільної музейної свідомості, поява традиційної (академічної) моделі
музейного закладу, її соціальні функції. Кількісне зростання музейних закладів у Європі. Профільна
структура національних музейних мереж. Склад музейних зібрань, засоби демонстрації пам’яток.
Система обліку, збереження та дослідження музейних цінностей. Форми спілкування з музейною
аудиторією. Фахівці музейної справи – представники різних наукових дисциплін. Фіксація
емпіричного досвіду музейництва та проблема теоретичного забезпечення. Роль приватного
колекціонування в розвитку музейної справи. Державні заходи та громадські ініціативи в музейній
сфері.
Розвиток музейної справи в другій половині ХХ ст.
Наслідки Другої світової війни для розвитку музейної справи. Початок міжнародного
співробітництва в музейній галузі: створення ІКОМ. «Музейний вибух» 1960-1970-х рр.: передумови,
сутність, наслідки. Існування музеїв «нового типу» одночасно із традиційними музеями, принципові
відмінності в музейних моделях. Рівень теоретичного забезпечення музейної діяльності. Новий етап і
форми міжнародної співпраці в музейній сфері. Використання музеями сучасних науково-технічних
засобів. Новітнє розуміння музею та його соціальних функцій; нові критерії оцінки музейної
діяльності. Реституція музейних цінностей як актуальна проблема та шляхи її вирішення. Роль
електронних засобів інформації у сфері музейництва.
Особливості розвитку музейної справи в Америці
Особливості започаткування та еволюції музейництва в США та Канаді: специфічне
культурно-історичне підґрунтя, основні етапи, корпоративна політика, елітарна та демократична
тенденції, децентралізація та демократизація, поліфонічний характер музейної мережі, високий рівень
музеологічних досліджень, велика ефективність використання новітніх науково-технічних засобів.
Українська діаспора і музейне будівництво США та Канади. Зародження, становлення та основні
етапи розвитку музеїв Латинської Америки. Специфічні особливості музейної мережі й організації
музейництва латиноамериканських країн. Музеї світового значення на американському континенті.
Особливості розвитку музейної справи в Африці і Австралії
Африка: особливості музейної потреби серед місцевого населення та переселенців.
Археологічна та мистецька спадщини, як основні об’єкти музеєфікації. Національні та місцеві музеї
африканських країн. Особливе значення міжнародної допомоги для розвитку музейної справи на
Африканському континенті.
Музейництво Австралії: специфічні умови й етапи становлення, профілізація музейної
мережі, визначні музеї, перспективні проекти.
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ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Давньоруська доба в історії музейної справи в Україні
Ф. Шміт, Г. Мезенцева, Г. Скрипник, Ю. Омельченко про початки в Україні
домузейних форм нагромадження та використання історико-культурних цінностей. Підстави
для зацікавлення: прагматичні, естетичні, династичні, меморативні. Складання культу
«пам’ятних місць», виникнення, окрім матеріального та естетично-меморіального, також і
пізнавального підходу. Світський спосіб нагромадження матеріальних цінностей: князівські
скарбниці (інсігнії, клейноди, рукописи), скарби, цивільні феодальні скарби. Релігійний
характер накопичення історико-культурних цінностей: церковні сховища як вміст релігійних
реліквій, церковного начиння та ікон, книжкових зібрань.
Концепції Національного музею в Україні (XIX–XX ст.)
Виникнення ідеї створення Національного музею в Україні. Національний музей
згідно визначень науковців НТШ (Львів): «розвій і зріст нашого народу». Представники
харківської та київської музеєзнавчих шкіл і уявлення про Національний музей в Україні.
Концепція Національного музею в контексті національної політики доби Визвольних змагань
(1917–1921). Шляхи до створення Національного музею і причини не завершення його
будівництва за вказаний період.
Університетські музеї XIX століття як прообраз майбутніх профільних музеїв
Природничі музеї (Львів: мінералогії (1852 р.), зоології (1884 р.), палеонтології
1904 р.); Харків: мінералогії, зоології (1807 р.); Київ: зоології (1834-1837); історичні музеї
(Київ: музеї старожитностей, нумізматики (1834-1837, археології); художні (Київ:
образотворчого мистецтва (1834-1837); Харків: образотворчого мистецтва (1807 р); Одеса:
«красних мистецтв», 1865). Шлях від навчально-допоміжних закладів до науково-дослідних.
Проблеми систематизації, комплектування та експонування.
Представники української історичної науки на межі століть (XIX - XX) та їх
вклад в розвиток музейництва в Україні
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Археологічний музей Університету Св. Володимира і діяльність В. Антоновича:
ведення інвентарних книг та екскурсійної роботи. М.Петров і розвой музею при Київській
духовній академії. Проблеми комплектування і збереження фондів.
Доля українських музеїв за часів 2-ї Світової війни
Причини зменшення кількості музеїв на теренах Західної України після вересня
1939 р. Переформатування згідно радянської ідеології західноукраїнських музеїв згідно
радянської ідеології. Зростання музейної мережі в радянській Україні напередодні червня
1941 р. Військові дії і проблеми евакуації музейних зібрань на Схід. Діючі музеї і виставкова
діяльність на території України, окупованої фашистами. Вивезення колекцій на Захід на
передодні визволення від України фашистської навали. Втрати музеїв України внаслідок
Другої світової війни.
Відновлення музейної мережі в повоєнну добу (1944-1960 рр.)
Початки виставкової діяльності як основи включення пам’ятних місць збереження
створення мережі «місць пам’яті», або історичних місць - поняття, яке включає в себе
пам’ятники, музеї, заповідники, меморіали, топоніміку, місця, де важливі історичні події
можна побачити, відчути).
Вклад приватних музеїв України та їх власників у розвиток музеїв в Україні (від
Б. Ханенко і Штейнгеля до О. Блещунова)
Особливості музейного законодавства в історії музейництва України (XIX–XX ст.).
Специфіка становлення і розвитку музейного законодавства України в залежності від її
історико-культурного розвою та впливу юридично-правової практики держав, до складу яких
вона входила .
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Історія України
Стародавнє населення України у ранньозалізну добу
Кіммерійці. Скіфи: розселення, заняття та побут. Основні етапи історичного розвитку
Скіфії. Сармати на території сучасної України. Осіле землеробське населення українського
Лісостепу та Полісся.
Давні слов’яни на території України
Історичні джерела про походження та основні етапи етногенезу давніх слов’ян.
Суспільна організація, господарство та побут давніх слов’ян. Стосунки слов’ян із сусідніми
народами.
Виникнення держави у східних слов’ян та основні етапи її історичного розвитку
Історичні передумови виникнення держави у східних слов’ян. Давньоруська держава
за перших князів (Олега, Ігоря, Ольги та Святослава). Політичний, соціально-економічний та
культурний розвиток Києво-Руської держави за Володимира Великого та Ярослава Мудрого.
Основні тенденції розвитку Київської Русі у 1054–1113 рр. Володимир Мономах, його
внутрішня та зовнішня політика. Київська Русь у другій половині 20-х – на початку 30-х рр.
ХІІ ст.
Трансформація державно-політичного устрою Давньоруської держави та основні
тенденції її політичного та соціально-економічного розвитку у період роздробленості
Причини роздробленості Давньоруської держави. Основні тенденції розвитку
Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств.
Боротьба за Київ у середині ХІІ ст. Русь і половці у період роздробленості. Завоювання
руських князівств монголо-татарами.
Галицько-волинська держава у часи правління Данила Галицького
Боротьба Данила Романовича за владу у Галицько-Волинському князівстві та його
утвердження на князівському престолі. Внутрішня політика Данила Галицького. Основні
напрями зовнішньої політики. Коронація Данила Романовича. Боротьба за визволення
галицько-волинських земель з-під монголо-татарського іга.
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Українські землі під владою Литви
Захоплення Литовським князівством Волині, Чернігово-Сіверщини. Поділля і
Київщини з Переяславщиною. Вплив культури руських земель на Литву. Кревська унія
(1385 р.). Островська угода 1392 р. Становлення політико-адміністративного устрою та
управління на Україні. Зміцнення Великого князівства Литовського за князювання Вітовта.
Ліквідація удільних князівств. Литовські Статути (1529, 1566 і 1588 рр.)
Соціально-економічний розвиток України наприкінці ХІV – першій половині
ХVІІ ст.
Стан сільського господарства. Зростання феодального землеволодіння. Фільваркова
система господарства. Категорії селянського населення. Посилення феодальнокріпосницького гноблення (форми феодальної ренти, закріпачення селян і зростання визиску
їх). Волочна поміра (1557 р.). Ремесла і промили. Цехи. Міста. Магдебурзьке право.
Соціальна структура міського населення. Внутрішня і зовнішня торгівля. Юридичне
оформлення кріпосного права. Литовський Статут 1588 р.
Формування української народності Люблінська унія 1569 р.
Умови формування. Розвиток української мови. Виникнення та поширення назви
«Україна». Термін «Мала Русь». Етапи формування української народності.
Загарбання шляхетською Польщею Київщини, Волині, Брацлавщини. Українські
землі після Люблінської унії. Річ Посполита.
Виникнення козацтва. Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії України
Територія, умови і джерела формування козацтва. Соціальна нерівність у середовищі
козацтва. Виникнення запорізької січі та її устрій. Символіка. Воєнне мистецтво козацтва.
Зв’язки запорізького та донського козацтва. Боротьба козацтва проти турецько-татарської
агресії. Утворення реєстрового козацтва. заняття і побут козаків. Культурне життя на
Запорізькій Січі (освіта, релігія, архів Коша Запорізької Січі). П. Сагайдачний.
Визвольна війна в Україні середини ХVІІ ст.
(Хмельниччина 1648-1657 рр.)
Передумови, причини та характер Хмельниччини. Зиновій Богдан Хмельницький:
нові штрихи до політичного портрету. Перші перемоги: від Жовтих Вод до Замостя.
Збаразько-Зборівська кампанія 1649 р. «Реєстр Війська Запорозького». Битва під
Берестечком та інші бої. Українсько-російська угода 1654 р. «Переяславська легенда».
Віленське перемир’я 1656 р. Останні дні та смерть Б.Хмельницького 1657 р. Місце
Хмельниччини в історії України та Європи.
Руїна
Геополітичні причини руїни. Іван Виговський. Юрій Немирич та його ідея “Великого
князівства Руського”. Гадяцький трактат. Юрій Хмельницький. Переяслав – 2.
Слободищенський трактат 1660 р. Чорна рада 1663 р. Спроба встановлення нового контролю
над Україною згідно Батуринських статей 1663 р. та Московський статей 1665 р. за Івана
Брюховецького. Гетьман Петро Дорошенко – «сонце Руїни». Гетьманування
Д.Многогрішного та І.Самойловича. Підпорядкування Київської митрополії московському
патріархатові.
Гетьманщина в останній чверті ХVІІ – 80-х рр. ХVІІІ ст.
Гетьманщина: термінологія, періодизація та історіографія. Політична історія
козацького Гетьманату від Івана Мазепи до Кирила Розумовського. Північна війна і
українські землі: між Росією, Швецією та Польщею. Соціально-економічна політика Івана
Мазепи. Український сепаратизм 1708 р. Гетьманування Пилипа Орлика на вигнанні «Пакти
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і конституції відносно прав і вольностей Війська Запорозького ...» 1710 р. Українська
козацька держава за гетьманування Івана Скоропадського та Павла Полуботка. Перша
Малоросійська колегія. Спроба відновлення козацької автономії за Данила Апостола.
«Правління гетьманського уряду». «Золота осінь» козацького Гетьманату – гетьманування
Кирила Розумовського. Ліквідація автономії Гетьманщини.
Запорізька Січ у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.
Військо запорозьке низове в період Хмельниччини і Руїни. Боротьба проти турецькотатарської. Кошовий отаман Іван Сірко. Запоріжжя доби Івана Мазепи. Повстання Петра
Іваненка (Петрика). Кошовий-мазепинець Кость Гордієнко. Зруйнування Січі 1709 р.
Кам’янська і Олешківська Січі. Суспільно-політичний устрій Нової (Покровської) Січі на
р. Підпільній. Господарство Запоріжжя. Митна політика Коша. Запорізькі зимівники.
Причини, привід та ліквідація Запорізької Січі 1775 р. і подальша доля запорожців.
Народно-визвольні рухи в Україні ХVІІІ ст.
Політичні та суспільно-економічні передумови загострення визвольної боротьби:
національне та селянське питання. Перші гайдамацькі виступи на Правобережжі у першій
половині ХVІІІ ст. Зародження і розвиток опришківського руху в Карпатському регіоні.
Апогей опришківства у 1738–1745 рр. Олекса Довбуш . Селянські рухи на Лівобережжі та
Слобожанщині. Причини, початок та три етапи Коліївщини 1768 р. Максим Залізняк та Іван
Гонта. Повстання в с.Турбаях 1789–1793 рр. Проблема соціального бандитизму.
Правобережна Україна у XVIII ст.
Адміністративно-політичний устрій. Шляхетське землеволодіння. Міста. Розвиток
сільських ремесел, промислів і мануфактур. Торгівля. Повстання 1702-1704 рр. і Росія.
Гайдамацький і опришківський рух. Загострення релігійної боротьби. Мелхіседек ЗначкоЯворський. Коліївщина 1768 р. Максим Залізняк та Іван Гонга. Участь російських військ у
придушенні повстання.
Приєднання Київщини, Брацлавщини, Поділля та Східної Волині до Росії.
Культура України у ХVІІІ ст.
Освіта та наука. Книгодрукування. Фольклор. Література. Мова. Театр. Музика.
Архітектура. Образотворче мистецтво. Матеріальна культура. Побут. Звичаї’.
Соціально-економічний розвиток
українських земель в Російській імперії
(перша половина XIX ст.)
Інкорпорація українських земель до складу Російської імперії наприкінці XVIII - на
початку XIX ст.
Адміністративно-територіальний устрій. Ліквідація Литовського статуту (1831 р.) та
Магдебурзького права (1835 р.). Наслідки політико-адміністративних нововведень.
Сільське господарство. Панщина. Криза поміщицького господарства. Переростання
середньовічної промисловості у індустріальну. Становлення буржуазних відносин. Початок
машинобудування в Україні. Технічна революція в українській промисловості. Формування
українського ринку.
Загострення соціальних суперечностей. Устим Кармелюк. Київська козаччина.
Формування буржуазії та робітничого класу.
Національно-культурне відродження Наддніпрянської України
(кінець XVIII - початок XIX ст.)
Початок українського національного відродження як відгук ідей французької
революції та поширення романтизму. Формування національної інтелігенції.
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Україна у війні 1812 р. Становлення українознавства як науки Перші мовознавчі
дослідження в українознавстві. Формування наукових центрів. Популяризація минулого
України у творах російських і українсько-російських літераторів.
Політизація українського національного руху в Російській імперії
(перша половина XIX ст.)
Діяльність масонських організацій. Декабристський рух в Україні. Політичний гурток
у Харкові і політизоване вольнодумство в Ніжинській гімназії. Спроби об’єднання
польською і українського визвольних рухів у 30-х роках. Кирило-Мефодіївське товариство.
Теоретичне обґрунтування української ідеї та перша українська політична програма в XIX ст.
Т. Г. Шевченко Суспільна думка як відгук на революційні події в Західній Європі.
Західноукраїнські землі в імперії Габсбургів
(перша половина XIX ст.)
Інкорпорація західноукраїнських земель до складу імперії Габсбургів. Початок
національного відродження. Шкільна справа. Просвітницька діяльність. «Клерикальне
товариство» Івана Могилянського. «Українська школа» в польській літературі. «Руська
трійця». Маріан Шашкевич. Іван Вагилевич. Яків Головацький. Альманах «Русалка
Дністрова».
Економічна політика австрійського уряду. Сільське господарство. Міста. Ярмарки.
Львів. Контрактові ярмарки. Селянство.
Північна Буковина, Закарпаття.
Революція 1848 р. Ліквідація панщини. «Головна руська рада». «Руський собор».
Слов’янський конгрес. Селянський рух за проведення реформи. Боротьба за автономію
Східної Галичини. Збройне повстання у Львові. Закарпаття та Північна Буковина під час
революції 1848–1849 рр. у Австро-Угорщині.
Наддніпрянська Україна після скасування кріпосного права. Реформи 70-80-х
років XIX ст.
Україна в Кримській війні 1854–1855 рр. Скасування кріпосного права. Проведення
реформи 1861 р. у життя. Вплив реформи на економіку селянського господарства.
Малоземелля селян. Україна - основний регіон Російської імперії у виробництві зернових.
Зміни в політико-правовому становищі селянства.
Демократичні реформи 60-70-х років. Земська реформа 1864 р. Судова реформа
1864 р. Реформа народної освіти. Реформа вищої школи. Посилення контролю за
видавничою діяльністю. Удосконалення системи міського правління. Військова реформа
1864 р.
Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
Розвиток залізничного та іншого транспорту. Розвиток гірничодобувної
промисловості. Завершення промислового перевороту. Становлення металургійної та
металообробної індустрії. Розвиток машинобудування. Капіталізація харчової та легкої
промисловості. Розвиток міст. Особливості торгівлі. Ярмарки.
Особливості економічного розвитку. Колоніальний характер політики Російської
держави в Україні. Боротьба робітників за свої права. «Південноросійський союз
робітників».
Волинь в умовах індустріалізації економіки Росії.
Громадівський та земський рух (друга половина XIX ст.)
Українська громада в Петербурзі. Журнал «Основа». Перший етап громадівського
руху. «Українська громада». Хлопомани. «Черниговский листок». «Земля і воля». Польське
повстання 1863-1864 рр. і відгуки на нього в Україні.
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Другий етап громадівського руху. «Киевский телеграф». Земський указ 1876 р.
«Киевская старина».
Михайло Драгоманов. Активізація громадівського студентського руху в 90-х роках.
«Братерство тарасівців». Опозиційна діяльність земств.
Політична діяльність організацій, гуртків і груп (друга половина XIX ст.)
Харківське-Київське таємне товариство 1856–1860 рр. Народницький рух 1871–1878
рр. Рух радикалів-демократів (народників) у 1879–1889 рр. Зв’язки громадівських і
народницьких організацій. Поширення марксизму і зародження соціал-демократизму.
Зміни в соціальній та національній структурі українського суспільства (друга
половина XIX ст.)
Загальна чисельність та соціальний склад населення. Формування української
буржуазії. Національні меншини. Міграція українського населення в межах Російської
імперії. Українці в Казахстані, Середній Азії, Сибіру, на Далекому Сході і в Приморському
краї.
Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття - колоніальні володіння
Австро-Угорської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.)
Поміщицьке землеволодіння. Селянство. Початок трудової еміграції Еміграція в
США, Канаду, Аргентину. Сезонна еміграція до Німеччини і Саксонії.
Економічне пожвавлення 60-х років ХІХ ст. Залізничне будівництво. Становлення
фабрично-заводської промисловості в 70-90-х роках. Іноземний капітал. Українська
буржуазія. Діяльність українських кредитних товариств і організацій. Нафтові промисли
Борислава і Дрогобича. Вугледобувна промисловість. Солеварні підприємства.
Лісопереробна промисловість. Харчова промисловість. Міста. Робітничий клас.
Західноукраїнські землі - центр національно-визвольного руху (друга половина
XIX - початок XX ст.)
Політичні зміни в Австро-Угорській імперії після революції 1848–1849 рр. Українські
делегати в Галицькому сеймі. Помилковість ідеології вірно підданства українців імперії
Габсбургів.
«Москвофільство». «Руська Рада» - політична організація «москвофілів».
«Народовці». Культурно-просвітницька діяльність. «Русько-українська радикальна партія».
І.Франко. М.Павлик.
Націонал-демократична партія в політичному житті краю. Соціал-демократична
партія. «Русько-католицький союз».
Парламентська діяльність українців. Студентський та молодіжний рух.
Українські національні-спортивні організації «Сокіл», «Січ», «Пласт».
Становище українців Північної Буковини та Закарпаття.
Культурна діяльність.
Наддніпрянська Україна на початку XX ст.
Розвиток промисловості. Утворення монополій. Ріст робітничого класу. Становище
пролетаріату. Сільське господарство. Столипінські реформи. Русифікаторська політика
російського самодержавства в Україні. Наростання політичної боротьби пролетаріату.
Посилення селянських виступів. Опозиційний рух ліберальної буржуазії.
Національний рух. Виникнення українських політичних партій.
Загострення суспільної кризи.
Україна в Першій світовій війні
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Початок Першої світової війни. Українські землі напередодні війни. Плани Антанти і
Троїстого союзу щодо України. Заснування Головної української ради у Львові. Створення
Союзу визволення України. Формування легіону Січових стрільців. Ставлення до війни на
Наддніпрянщині. Воєнні дії на території України 1914 р. Захоплення російськими військами
Галичини та Північної Буковини.
Українські землі в 1915-1917 рр. Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр.
Бойовий шлях легіону УСС. Участь української інтелігенції в діяльності громадських
товариств і комітетів з допомоги жертвам війни. Національний рух у Наддніпрянській і
Західній Україні. Назрівання глибокої економічної та політичної кризи в Російській та
Австро-Угорській імперіях.
Українська революція
Початок Української революції. Україна напередодні 1917 р. Початок революції.
Утворення Центральної Ради, її склад і політична програма. М.Грушевський. Початок
українізації армії. Виникнення Вільного козацтва.
Проголошення автономії України. Наростання політичної боротьби в Україні у липніжовтні 1917 р. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення. Український національний
Конгрес. П Всеукраїнський військовий з’їзд. І Універсал Центральної Ради. Утворення
Генерального секретаріату. В.Винниченко. П Універсал Центральної Ради. Збройний виступ
самостійників. «Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату Тимчасового уряду на
Україні». Послаблення позицій Центральної Ради. Здобутки і прорахунки Центральної Ради
в державотворчому процесі та соціальній політиці. Корніловський заколот і Україна.
Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії. «Демократична
нарада» і позиція Центральної Ради. З’їзд народів Росії в Києві.
Проголошення Української Народної Республіки. Підсумки виборів до Установчих
зборів в Україні. Тактика більшовиків в Україні. Встановлення контролю Центральної Ради
над Києвом. Ш Універсал і проголошення Української Народної Республіки. Досягнення і
невдачі Центральної Ради у зовнішній політиці.
Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення
незалежності УНР. Ультиматум російського Раднаркому і початок війни більшовиків із
Центральною Радою. Проголошення у Харкові радянської влади. Похід більшовицьких
військ на Київ. Бій під Кругами. IV Універсал Центральної Ради та проголошення
незалежності УНР. Перша спроба радянізації України. Регіональні «республіки». Ставлення
населення до політичних сил в Україні.
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності
(1918-1920 рр.)
Українська держава. Мирний договір у Брест-Литовську. Вступ німецькоавстрійських військ в Україну. Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською
адміністрацією і консервативними колами України. Прийняття Конституції УНР.
Гетьманський переворот. Причини падіння Центральної Ради.
Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня га зовнішня політика Української
держави. Ставлення політичних партій до гетьманського режиму. Селянські повстання
влітку і восени 1918р. Анулювання РСФРР Брестського миру та насліди цієї акції для
України.
Директорія УНР. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс
Директорії. С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР.
Війська Антанти на Півдні України. Розклад армії УНР. Активізація військових дій
радянської Росії з УНР. Причини поразки Директорії .
Західно-Українська
Народна
Республіка
(ЗУНР).
Проголошення
ЗУНР.
Є.Петрушевич. Організація держави на західноукраїнських землях. Злука УНР і ЗУНР.
Польсько-український конфлікт. Створення Української Галицької армії. Наступ польських
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військ і відхід української армії до Збруча. Причини поразки ЗУНР. Поглинення Північної
Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.
Політика радянського уряду в Україні у 1919 році. Формування більшовицького
режиму в Україні. Х.Раковський. Політичний курс більшовиків в Україні у 1919 р.
Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура, її суть. Селянські
виступи. Становище українських партій.
Україна в другій половині 1919 року. Наступ білогвардійців в Україні. Контрнаступ
об’єднаних українських армій. Поразка армії УНР. Денікінський режим. Боротьба в
білогвардійському підпіллі. Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців.
Україна на початку 1920 року. Відновлення більшовицького режиму. Формальне
визнання радянською Росією незалежності УСРР. Всеукрревком. Вибори до рад.
Відновлення політики «воєнного комунізму» в економіці та суспільному житті. Напрямки
комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП (б), УКП).
Варшавська угода та її наслідки. Більшовицько-польська війна і Україна. Варшавська
угода між УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ і взяття Києва. Польський
режим і ставлення до нього населення. Відступ польсько-українських військ. Ризький мир.
Припинення боротьби регулярних українських військ.
Розгром військ Врангеля і махновців. Початок наступ? військ Врангеля. Україна у
планах Врангеля. Поразка врангелівців. Терор у Криму. Розгром махновського руху.
Культура і духовне життя в Україні 1917-1920 років. Чинники розвитку культури в
1917-1920 рр. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Загальноосвітня школа
за Центральної Ради, Гетьманату Т.Скоропадського, Директорії. Освітня політика
більшовиків. Стан наука. Відкриття Української Академії наук (УАН) і національних
університетів у період Української держави. Нові тенденції в розвитку культури. Визначні
українські письменники. Театральне, музичне і хорове мистецтво та їх кращі представники.
Українська Академія мистецтв. Радянський план монументальної пропаганди і початок його
виконання. Ставлення більшовиків до старовини.
Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)
Економічне і соціальне життя в роки непу. Внутрішнє і міжнародне становище.
Політична криза на початку 1921 р. Державний статус України в 1921-1922 рр. Юридичне
оформлення Союзу РСР. Статус УСРР у складі Радянського Союзу. Ставлення політичних
сил і населення України до її членства в СРСР. Неп і особливості його впровадження в
Україні. Причини і масштаби голоду 1921–1923 рр. Діяльність радянських і зарубіжних
організацій допомоги голодуючим. Наслідки нової економічної політики. Відбудова
народного господарства. Початок курсу на індустріалізацію.
Культура і духовне життя в роки непу. Політика більшовиків у царині культури.
«Українізація» (коренізація). Г.Гринько, О.Шумський, К.Скрипник. Опір «українізації».
Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Література і мистецтво. Українське
національне відродження в літературі та його провідники. С.Єфремов. Літературно-художні
об’єднання. Літературна дискусія 1925–1928 рр. М.Хвильовий. Образотворче мистецтво.
Кінематограф. О.Довженко. Релігійне життя в Україні. Виникнення Української
автокефальної православної перзі (УАПЦ).
Радянська модернізація України (1929-1938 рр.)
Сталінська індустріалізація України. Перехід до форсованої індустріалізації.
Директивне господарювання. Результати перших п’ятирічок. Промисловість України
напередодні Другої світової війни.
Суцільна колективізація в Україні. Перехід до прискореної колективізації. Доля
приватних сільських господарів та їхніх господарств. Зміна ставлення радянської держави до
заможного селянства. «Ліквідація куркульства як класу».
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Голодомор 1932–1933 років в Україні. Причини й передумови голодомору. «Закон про
п’ять колосків». Посилення «хлібозаготівель» та їх суть. Масштаби та наслідки голодомору.
Громадсько-політичне життя. Зміни в соціальному складі населення. Соціальні
деформації. Конституція УРСР 1936 р. Судові процеси. «Шахтинська справа». «Спілка
визволення України». Масові репресії та їх жертви.
Стан культури в Україні у 30-ті роки. Становище у галузі освіта. Наука. Діяльність
Академії наук. Видатні досягнення українських учених. Труднощі в розвитку науки.
Художня література і мистецтво. «Розстріляне відродження». Театральне мистецтво. Доля
кобзарства і лірництва. Церковна політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і нищення храмів,
культового майна і споруд.
Західноукраїнські землі в 1921-1938 рр.
Українські землі у складі Польщі. Правовий статус Східної Галичини. Становище
українських північно-західних земель (Волинь. Полісся, Підляшшя) і українського
населення. Характер промисловості. Українська кооперація. Аграрні відносини. Економічне
становище населення. Створення УВО та її діяльність. Є.Коновалець. «Пацифікація».
Політичні партії у Східній Галичині (Українське національно-демократичне об’єднання
(УНДО). Компартія Західної України (‘КПЗУ). Організація українських націоналістів (ОУН).
Методи діяльності ОУН. С.Бандера. Інтегральний націоналізм. Д.Донцов.
Українські землі у складі Румунії. Поглинення українських земель Румунією.
Характер політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське повстання. Політичні
партії на українських землях. Українська національна партія.
Закарпаття у складі Чехословаччини. Входження Закарпаття до складу
Чехословаччини. Особливості політичної боротьби в Закарпатті: русофільство, русинство,
українофільська течія. Надання автономії Карпатській Україні. Проголошення незалежності
Карпатської України. А.Волошин,
Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.)
Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. Радянсько-німецький
пакт про ненапад 23 серпня 1939 р. Таємний протокол до нього. Початок Другої світової
війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України; включення останньої до складу
СРСР і возз’єднання з Українською РСР. Входження Бессарабії та Північної Буковини до
СРСР. Включення до складу Української РСР Північної Буковини і придунайських
українських земель. Радянізація західних областей України.
Окупація України військами Німеччини та її союзників. Напад Німеччини на СРСР.
Початок Великої Вітчизняної війни. Україна в планах окупантів. Відступ Червоної армії.
Мобілізаційні заходи 1941 р. в Україні. Евакуація в східні райони СРСР. Оборонні бої вліткувосени 1941 р. Поразка Південно-Західного фронту. Невдалі спроби контрнаступу під
Харковом. Продовження наступу німецьких військ на Півдні.
Окупаційний режим і розгортання руху Опору в Україні. Розчленування України,
план «Ост». Нацистський «новий порядок». Концтабори і масові розстріли. Голокост.
Економічне пограбування України. Вивезення працездатного населення на примусові роботи
до Німеччини. Розгортання руху Опору та його течії в Україні. Радянське підпілля і
партизанський рух 1941–1942 рр. Оунівське підпілля 1941–1942 рр. Створення Української
повстанської армії (УПА).
Україна 1943 р. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання
окупантів з України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Падіння
«Східного валу». Мобілізаційні заходи 1942–1943 рр., їх особливості та наслідки. Боротьба з
ворогом на окупованій території. Діяльність радянських партизанських загонів і підпілля.
Політична еволюція ОУН. Стосунки між радянськими та польськими партизанами, УПА і
Армією Крайовою. Евакуйовані підприємства в тилу. Героїчна праця українців. Внесок
українських учених і діячів освіти і та культури в Перемогу.
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Україна на завершальному етапі війни (1944–1945). Січнево-лютневий наступ 1944 р.
Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська
наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків,
вірмен. Завершення вигнання окупантів з України. Завершальний етап боротьби в тилу.
Радянський партизанський рух. ОУН та УПА на завершальному етапі війни. Становище в
західних областях України. 9 травня – День Перемоги. Завершення Великої Вітчизняної
війни. Втрати України в роки війни.
Культура України в роки війни. Освіта. Наука. Українська преса. Евакуація вузів та їх
діяльність у радянському тилу. Література і мистецтво. Внесок представників творчої
інтелігенції у перемогу над Німеччиною та її союзниками.
Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945-на початку 1950-х рр.
Україна в період повоєнної відбудови. Внутрішньополітичне та економічне становите
України. Адміністративно-територіальні зміни. УРСР – співзасновниця Організації
Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій. Перехід до мирного будівництва.
Особливості відбудови промисловості. Післявоєнне село. Голод 1946–1947 рр., його
причини, масштаби й наслідки. Матеріальне становище населення.
Радянізація західних областей України. Відновлення радянської влади в західних
областях України. Колективізація західноукраїнського села. Доля Української грекокатолицької церкви (УГКЦ). Боротьба ОУН та УПА. Р.Шухевич (Тарас Чупринка). Операція
«Вісла» Наслідки радянізації.
Культурне життя в Україні у другій половині 40-на початку 50-х рр. Відбудова
системи освіти. Впровадження обов’язкового семирічного навчання дітей. Наука. Розгром
генетики та «лисенківщина» в Україні. Розвиток літератури і .мистецтва. Становище творчої
інтелігенції. Боротьба влади з «космополітизмом».
Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)
Україна на початку 50-х рр. Внутрішньополітичне становище України на початку 50-х
рр. Початок десталінізації в Україні. Входження Кримської області до складу УРСР. Стан
промисловості. Укрупнення колгоспів.
Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 1953–1964 рр. XX з’їзд
КПРС і Україна. Початок політичних реабілітацій. Наростання опору десталінізації з боку
сталіністських сил. Масштаби демократизації державного життя. Ставлення в суспільстві до
діяльності М. Хрущова. Робітничі виступи. Позиція вищого партійного керівництва України
при усуненні М. Хрущова від влади. Л. Брежнєв і Україна. Розширення повноважень України
у складі СРСР.
Стан економіки України наприкінці 50-у першій половині 60-х років. Раднаргоспи, їх
вплив на економічний розвиток України. Розвиток машинобудування. Стан легкої та
харчової промисловостей. Аграрна політика наприкінці 50-у першій половині 60-х рр.
Обмеження індивідуальної грудової діяльності селянства. Рівень життя населення. Стан
продовольчого і товарного забезпечення
Культура і духовне життя в Україні. Ідеологізація культурного життя. Посилення
русифікації. Науково-технічна революція і наука в Україні. Розеток кібернетики. Стан
суспільних наук. Початок десталінізації та пожвавлення літературно-мистецького життя.
«Відлига». «Шістдесятники»: В. Симоненко, Л. Костенко, Є. Сверстюк, І. Світличний, І.
Драч та ш. Музичне мистецтво. Живопис, архітектура, театр.
Національно-визвольний рух в Україні у післявоєнний час. «Українська робітничоселянська спілка». Л.Лук’яненко. І.Кандиба. Клуб творчої молоді у Києві. А. Горська.
В.Чорновіл. Стаття І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?».
Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-початок 80х рр.)
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Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. Ідеологічні орієнтири
партійно-державного керівництва та їх ілюзорність. Зростання всевладдя комуністичної
партії. Криза партійно-державного керівництва в СРСР і УРСР. Дві лінії в українському
керівництві: націонал-комуністична і проімперська. Усунення П. Шелеста. В.Щербицький.
Політико-правовий статус України у складі СРСР. Конституція УРСР 1978 р.
Стан економіки України та визрівання економічної кризи. Спроби реформування
економіки в другій половині 60-х років та причини її невдач. Особливості індустріального
розвитку УРСР. Економіка України в загальносоюзному комплексі. Визрівання економічної
кризи. Деструктивні процеси на селі.
Етносоціальні процеси та рівень життя населення. Зміни чисельності, соціальною та
національного складу населення України. Рівень життя трудящих мас. Шляхи розв’язання
житлової проблеми. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване
становище партійно-державної номенклатури.
Опозиційний рух. Причини активізації опозиційного руху в другій половині 60-на
початку 70-х років. В. Стус. М. Руденко. О. Тихий. М. Литвин. В. Марченко. Форми
діяльності дисидентів. Репресії проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської
спілки (УГС) та її діяльність. Релігійне дисиденство. В.Романюк. Посилення переслідувань
опозиції наприкінці 70-ка початку 80-х років.
Культура і духовне життя. Народна освіта. Русифікація в Україні. Середня спеціальна
та вища школа. Становище науки: здобутки і проблеми. Зростання ідеологічного тиску на
освіту і науку. Розвиток літератури. Формування опозиційних напрямків і репресії щодо
письменників. Основні тенденції розвитку українського мистецтва. Наступ тоталітаризму на
українську культуру.
Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України
Перебудова в Радянському Союзі й Україна. Необхідність суспільних перетворень.
Прихід до влади М. Горбачева. Початок «перебудови», її особливості в Україні. Поглиблення
перебудовчих процесів і падіння авторитету компартії України. Чорнобильська катастрофа національна трагедія України. Наростання економічної кризи в Україні у першій половині
80-х років.
Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Провал
політики прискорення. Спроби реформування економіки наприкінці 80-х років, причини їх
невдач. Фінансове становище і рівень життя населення. Загострення економічної кризи у
1989-1990 рр. Неспроможність союзних структур здійснювати ефективне управління
економікою республіки.
Розгортання національно-визвольного руху в Україні. Загострення національного
питання в СРСР у другій половині 80-х років. Активізація національного руху в Україні.
Формування національних громадських організацій і об’єднань. Початок релігійного
відродження. Активізація діяльності заборонених церков. Розгортання робітничого руху.
Шахтарський страйк 1989 р. Формування Народного руху України.
Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства. Реформи
в політичній системі СРСР. Гласність і лібералізація. Політичні зміни в Україні. Зростання
народної ініціативи. Мітинги та демонстрації. Формування багатопартійної системи. Розклад
компартії України. Демплатформа.
Формування передумов незалежності України. Політичні передумови суверенізації.
Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України 16
липня 1990 р. Політична конфронтація восени 1990 р. Провал спроб збереження федерації
радянських республік. Суверенізація України.
Здобуття Україною незалежності. Суспільно-політичні процеси у першій половині
1991 р. Спроби державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991р. ДКНС і Україна.
Проголошення незалежності України. Референдум і грудня 1991 р. і вибори Президента
України. Розпад СРСР.
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державотворчих процесів. Об’єктивна необхідність державотворення.
Особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Л.Кравчук Президент України. Формування місцевих органів влади і самоврядування. Проблеми
розбудови української державності. Дострокові вибори в 1994 р. Президента та Верховної
Ради України.
Державотворчі процеси в Україні в 1994–2001 рр. Вибори 1994 р. Л. Кучма Президент України. Діяльність нового складу Верховної Ради. Вибори до Верховної Ради
України 1998 р. Президентські вибори 1999 р. Формування більшості у Верховній Раді.
Всеукраїнський референдум (квітень 2000 р.).
Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р. Конституційний
процес наприкінці 80-у першій половині 90-х років: здобутки, проблеми. Конституційний
договір 1995 р. Прийняття Конституції України (1996 р.)
Економічне життя України в першій половині 90-і років. Зміни умов розвитку
економіки після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки і причини їх невдач.
Становлення індустріального комплексу та аграрного виробництва. Роздержавлення,
приватизація та фінансова система України, Загострення економічної кризи.
Сучасний стан, проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв’язання.
Основні тенденції розвитку української економіки в другій половині 90-х років. Фінансова та
макроекономічна стабілізація. Суперечності здійснення аграрної реформи. Проблеми і
прорахунки у реформуванні економіки. Пошуки шляхів виходу з економічної кризи.
Етносоціальні процеси та рівень життя населення України. Демографічні зміни.
Падіння рівня життя населення. Соціальна диференціація суспільства. Стан навколишнього
середовища. Міжнаціональні відносяни. Етнічні меншини України.
Духовне розкріпачення і початок національного відродження. Релігійне життя
України в умовах незалежності. Історичні передумови духовного розкріпачення. Повернення
історичної пам’яті народу. Зростання соціальної активності інтелігенції. «Закон про мови» та
проблеми його реалізації. Релігійне життя на початку 90-х років. Розкол українського
православ’я та його наслідки. Особливості релігійного життя в Україні на межі тисячоліть.
Культурні процеси в незалежній Україні Історичні умови розвитку культури. Стан та
проблеми освіти. Реформування освітньої сфери. Наука незалежної України. Українська
література. Здобутки мистецтва. Фізична культура, спорт. Проблеми розвитку української
культури та пошук шляхів їх подолання.
Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України. Вихід України на
міжнародну арену. Основні принцип зовнішньої політики. Ядерне роззброєння. Участь
діяльності міжнародних організацій. Співробітництво незалежної України з іноземними
державами.
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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Історія Стародавнього Сходу
Поняття цивілізації та її витоки. Концепція цивілізації Л.Моргана. Урбанізація.
Концепція «міської цивілізації» Г.Чайлда. Синойкізм як один з шляхів урбанізації. Ірігаційні
цивілізації та їх типи.
Ідеальне суспільство Конфуція. Альтруїстська модель держави моїстів. Ізоляційнопатріархальна модель держави даоїстів. Легістська модель держави Шань-Яна.
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Номи як основа державності Стародавнього Єгипту. Утворення централізованої
держави. Формування державного апарату Стародавнього Єгипту. Деспотія. Державне
регулювання соціальною структурою Стародавнього Єгипту як особливість внутрішньої
політики фараонів. Зовнішня політика фараонів Стародавнього Єгипту.
Мідійське царство та держава Елану. Перси та їх опис за Геродотом. Кір II і
формування перської держави. Дарій І та його реформи. Соціальна структура держави
Ахеменідів. Розквіт та загибель Перської держави у У-ІУ ст. до н.е.
Історія первісного суспільства
Дані античних авторів Геродота, Страбона та ін. про народи, що проживали за
межами цивілізації. Вивчення народів Нового світу після відкриття Колумбом Америки.
Концепція «благородного дикуна» Ж.Русо. Відкриття системи трьох віків К.Томсеном.
Знахідки шельських знарядь Буше де Пертом. Періодизація історії людства С.Нільсона.
Ч.Дарвін і його концепція антропогенезу. Вивчення Л.Морганом народів Америки і
створення першої цілісної концепції історії людства. Формаційний підхід до періодизації
людства. Ф.Енгельс і марксистська концепція первісної історії. Концепції антропогенезу і
соціогенезу у зарубіжній історіографії. Теорія поліцентризму. Вітчизняна історіографія
первісної історії. Теорії двох скачків, моноцентризму та ін.
Семіальна гіпотеза походження людини. Гіпотеза мутацій. Африканська та Азійська
гіпотези прабатьківщини людини. Дріопітеки і австралопітеки. Проблема габіліса. Теорія
мозкового рубікону. Стадії в розвитку людини.
Історія Стародавньої Греції та Риму
Виникнення полісу як політичного та релігійного центру. Сінойкізм. Економічна
основа полісу. Дуалістичний характер античної форми власності. Громадянський колектив.
Негромадяни. Політична організація полісу. Аристотель про грецький поліс. Типи полісів.
Джерела з історії античних Афін. Законодавство Драконта. Суспільно-політичний
устрій Афінського полісу за реформами Солона і Клісфена. Значення реформ для еволюції
полісної системи. «Золота доба» Перикла.
Джерела з історії ІV – V ст. до н.е. Причини конфлікту між Грецією та Персією.
Характеристика основних етапів греко-перських воєн. Значення перемоги греків у війні та її
наслідки. Пелопоннеська війна. Причини конфлікту. Періодизація війни та характеристика
основних етапів. Наслідки.
Виникнення Римської республіки. Суспільство та економічна структура. Державний
устрій: коміції, сенат, магістратури. Пізня Римська республіка. Криза республіки.
Громадянські війни І ст. до н.е. Падіння республіки.
Прихід до влади Октавіана. Еволюція державної системи. Сенат. Магістратури.
Комісії. Суспільство доби принципату. Зовнішня політика.
Історія середніх віків країн Західної Європи та Візантії
Період «лінивих королів». Піпініди – Арнульфінги. Соціальна опора майордомів
Австралії. Піпін Герістальський. Взаємини з арабами. Карл Мартелл та його внутрішня
політика. Бенефіціальна реформа: причини, соціально-політичний зміст та значення. Піпін
Короткий. Церковна реформа та завершення бенефіціальної реформи. Перехід королівського
титулу до Пипіна ІІІ. Походи в Італію й виникнення світської держави пап.
Карл Великий. Династія Каролінгів. Особа Карла ІІ та пов’язана з її вивченням
проблематика в медієвістиці. Територіальне зростання Франкської держави внаслідок
походів Карла Великого: в Італію, в Баварію, проти Аварського каганату, проти кельтів
Бретані, в Іспанію, проти саксів. Методи завоювань. Взаємини зі слов’янами. Держава Карла
та її етнічні й територіальні особливості. Організація державного управління.
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Імператорський домен. Фінанси. Реформи Карла Великого: системи організації та
комплектування армії; судочинства в територіальних округах. Адміністративні перетворення
в центрі й на місцях.
Соціально-економічні зміни у Франкській державі у VIII ст. Так званий переворот у
поземельних відносинах. Економічне й політичне укріплення землевласницької знаті.
Прискорення процесу розорення вільних селян. Втрата вільними общинниками ознак
правоздатності. Встановлення поземельної та особистої залежності. Прекарій та його види.
Комендація та інші способи позбавлення селянства земельної власності.
Суть натурального господарства. «Капітулярій про помістя». Структура феодальної
вотчини класичного типу. Церковне землеволодіння та організація господарської діяльності.
Товарно-грошові відносини в VIII ст.
Причини слабкості імперії Карла Великого. Людовік Благочестивий та доля офіційної
ідеї єдності імперії. Поділ 817 р. Людовік Німецький, Лотар і Карл Лисий. Значення поділу
843 р.
Поділ періоду розвинутого феодалізму на два підперіоди. Причини цього поділу та
хронологія підперіодів.
Розвиток сільського господарства з часу господарського домінування класичної
вотчини до періоду «сеньйоральної реакції» включно. Географічні та регіональні особливості
такої еволюції. Ріст виробництва на селі в ХІ – ХІІІ ст. Явище комутації ренти. «Криза
феодалізму» в середині ХІV ст. Проблема «кризи феодалізму» в історіографії. Наслідки
кризи для організації сільськогосподарського виробництва в ХІV – ХV ст.
Зміни в соціальній сфері. Зростання чисельності європейського населення. Поява
верстви городян. Консолідація стану феодалів. Поява елементів самоусвідомлення городян,
феодалів і селянства. Нова структура феодального суспільства. Еволюція окремих станів у
ХІІІ – XV ст.
Центробіжні процеси у політичному житті Західної Європи: чинники посилення
королівської влади та її основні союзники. Значення адміністративних, судових і військових
реформ у справі державної централізації. Причини появи станово-представницьких установ,
їх характер і місце в системі управління. Тимчасове ослаблення центральної влади
наприкінці періоду класичного феодалізму. Створення основ абсолютної монархії.
Виникнення середньовічного міста. Історіографія проблеми походження
середньовічних міст. Основні теорії, які намагалися вирішити проблему: романістична,
маркова, вотчинна, бургова, ринкова; їх розвиток у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
«Торгова» теорія А. Піренна. Внесок вітчизняних медієвістів у вирішення проблеми. Сучасна
точка зору на походження феодального міста. Ранньосередньовічне місто. Типи феодальних
міст. Соціальна характеристика середньовічного міста. Комунальний рух. Основні етапи
комунального руху та їх характеристика. Міське ремесло. Причини утворення та еволюція
середньовічного ремісничого цеху. Функції цеху. Цеховий примус і замикання цеху.
Організація й види міської торгівлі. Форми об’єднання торговців у середні віки. Міжнародна
торгівля: торгові міські басейни й основні напрями товаропотоків. Монетна справа
класичного середньовіччя. Кредит і банківські операції. Великі в Європі суб’єкти товарних і
кредитних операцій.
Нове піднесення візантійської держави в епоху Комнінів. Причини економічного
росту й політичної стабілізації. Завершення процесу феодалізації. Товарність сільського
господарства. Економічна експансія північноіталійських міст. Причини занепаду економіки
візантійських міст у другій половині ХІІ ст. Пауперизація населення міста й села.
Особливості місцевого політичного ладу. Міжнародні зв’язки Візантії Армія та флот.
Невдачі візантійської держави в другій половині ХІІ ст. Соціально-політична криза
наприкінці ХІІ ст. Ангели. Захоплення Константинополя хрестоносцями. Утворення
Нікейської імперії. Переваги її перед іншими претендентами на спадок Візантії. Внутрішня
політика імператорів із династії Ласкарів.. Наступ Нікейської імперії на Латинську Романію
та відновлення Візантійської імперії. Палеологи. Володіння Візантії у другій половині
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ХІІІ ст. Західний напрям у зовнішній політиці Палеологів. Унія з католицьким Римом.
Міжнародне становище на східному кордоні: турки-османи. Тюркська експансія у Малій Азії
та на Балканському півострові. Падіння Константинополя.
Соціально-економічний розвиток в роки правління Палеологів. Формування великого
феодального землеволодіння. Соціальний склад пізньовізантійського суспільства. Політичне
посилення великого землеволодіння. Зростання податків. Боротьба феодалів за
імператорський трон і соціальні рухи першої половини ХІV ст. Зілоти. Іоанн Кантакузин.
Феодальна реакція. Становище пізньовізантійського міста. «Втеча» ремесла на село.
Лихварство.
Причини падіння Візантійської імперії. Значення Візантії в історії. Візантійська
середньовічна культура.
Історія країн Азії та Африки в середні віки
Китайське суспільство наприкінці ІІ – у ІІІ століттях. Географічне положення.
Природні умови середньовічного Китаю. Особливості китайського середньовічного етносу.
Суспільно-політичне становище в Китаї на межі ІІ–ІІІ ст. «Епоха трьох царств».
Утворення імперії Цзінь – першої всекитайської середньовічної держави.
Китай у ІV – VІ ст.: втрата загальнокитайської державної єдності. Хунно-кульська
держава Чжао. Колонізація долини Янцзи. Імперія Північна Вей. Період «Чотирицарства».
Об’єднання Китаю в кінці VІ ст. Відновлення державної єдності. Династія Суй.
Характер суйської державності. Ян Гуан.
Китайська імперія в часи династії Тан. Розквіт імперії при перших Танах. Скасування
династії Тан і проголошення династії Чжоу. У Цзетянь. Відродження та трансформація
танської держави у VІІІ – на поч. Х ст.
Китайське суспільство у Х–ХІІІ ст. Епоха «п’яти династій і десяти царств» в історії
Китаю. Китай в період династії Сун. «Сунський економічний бум». Натиск кочівників на
китайську імперію у ХІІ – на поч. ХІІІ ст. Утвердження династії Цзінь та династії Південна
Сун.
Географічне положення та природно-кліматичні умови. Особливості японського
середньовічного етносу. Соціальна організація традиційного японського суспільства. Характерні
риси середньовічної японської ментальності.
Японія у ІІІ–VІІ ст. Особливості японських протодержавних утворень. Становлення та
розвиток ранньосередньовічної держави Ямато. Поява сінтоїзму. Узурпація влади кланом Сога.
Реформи Сьотоку Тайсі. Переворот Тайка.
«Великі реформи» Тайка. Кодекс законів Тайхорьо. Японія в період Нарської монархії:
соціально-економічний розвиток та політичне життя. Рід Фудзівара.
Японське суспільство у ІХ – першій половині ХІ ст. Встановлення системи секкан
(«регентів-канцлерів») і розвиток сьоен. Загострення суспільної кризи. Проімператорські
реставраційні реформи Уда.
Японія в другій половині ХІ – ХІІ ст. Зміни соціальної структури. Виникнення нового
стану бусі (самурайства). Правління інсей. Міжусобні війни 1156–1192 рр. Встановлення
влади сьогуна.
Історія країн Центральної та Південно-Східної
Європи в середні віки
Між античним світом і середньовіччям. Суспільно-політична криза пізньої Римської
імперії. Утворення Візантії. Розселення слов’ян. Кочівники і Центрально-Східна Європа у
УІ-Х ст. Розвиток феодальних відносин в Центральній і Південно-Східній Європі. Перші
слов’янські ранньодержавні утворення на Балканах і Подунав’ї – Держава Само, Карантанія,
Велика Моравія. Виникнення держав у Південній і Центрально-Східній Європі - Першого
Болгарського царства, Хорватської держави, міст-держав у Далмації, Сербської держави,
Давньочеської держави, Угорського королівства, Давньопольської держави, Київської Русі.
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Формування і особливості ранньофеодальних держав. Типи і моделі слов’янських
ранньофеодальних держав.
Економічні і соціальні відносини в ХІІ – початку ХІІІ ст. Населення і внутрішня
колонізація. Сільське господарство. Ремесло і торгівля. Соціальна структура. Форми
колонізації і перебудова аграрних відносин. Колонізація на німецькому праві. Розвиток міст,
торгівлі, гірничої справи. Соціальна структура польського суспільства. Духовенство.
Селянство. Рицарство-шляхта. Формування станових привілеїв шляхти. Міщани.
Початок османської експансії на Балканах. Політична обстановка на Балканах в
період османських завоювань. Битва на річці Мариці 1371 р. Завоювання турками-османами
Другого Болгарського царства. Битва на Косовому полі 1389 р. Характер завойовницької
політики османів. Визнання васальної залежності Сербією. Сербська деспотовина.
Хрестовий похід 1443–1444 р. Поразка під Варною (1444). Османські завоювання другої
половини ХУ ст. Битва при Мохачі 1526 р. і її політичні наслідки. Розділ хорватських земель.
Завоювання Воєводини (середина ХУІ ст.). Завершення періоду османської експансії в
Європі (кінець ХУІ ст.). Наслідки османських завоювань для слов’янських народів.
Панування мусульманської меншості над більшістю християнського населення на
завойованих територіях. Організація системи управління на завойованих землях. Тимарна
система землеволодіння.
Правове становище підкорених народів. Дискримінація
християнського населення. Ісламізація. Розвиток міст. Криза османської держави в ХУІІ ст.
Форми визвольної боротьби слов’янських народів в європейських провінціях Османської
імперії.
Соціально-економічне і політичне становище чеських земель в другій половині
ХУІІІ ст. Становище міст. Процес першочергового накопичення капіталу. Розвиток
промислового підприємництва. Особливості політичного статусу чеських земель у складі
монархії Габсбургів. Національні відносини. Перші спроби реформ в монархії Габсбургів.
1740-1781 рр. Реорганізація органів управління. Реформи Марії Терезії (1740-1780). Криза
панщинно-кріпосницької системи. Панщинний патент 1775 р. Розвиток мануфактур.
Ремісниче виробництво, торгове і фінансове підприємництво. Реформи Йосипа ІІ (17801790). Реформа церкви. Відміна особистої залежності селян. Аграрна реформа.
Адміністративна, судова та воєнна реформа. Охорона здоров’я. Соціальне забезпечення.
Історія Північно-Східної Європи та Росії в середні віки
Початок централізації в Північно-Східній Русі: економічні та політичні передумови.
Відновлення продуктивних сил. Зміни в аграрному виробництві. Розвиток феодального
землеволодіння та його основні тенденції. Стан ремесла і торгівлі. Зростання кількості міст
та посилення їх ролі в економічному і політичному житті Північно-Східної Європи. Зміни в
соціальній структурі суспільства.
Визначення головних центрів боротьби за лідерство в об’єднавчому процесі.
Московсько-тверське військово-політичне протистояння. Іван Калита. Новий етап боротьби
за політичну перевагу в Північно-Східній Русі. Дмитро Донський та його політика.
Феодальна війна другої чверті ХV ст.
Умови утворення Московської централізованої держави (великокнязівська влада,
боярство, дворянство, церква, міста). Завершення об’єднавчого процесу. Іван ІІІ і його
політика. Москва і Новгород. Організація державної влади. Роль і місце церкви в
об’єднавчому процесі. Церква і великокнязівська влада.
Територіальні зміни Московської держави. Східний, західний і південний напрям
зовнішньої політики Москви.
Визначальні риси соціально-економічного розвитку Московської держави. Процеси в
сфері феодального землеволодіння. Міста та розвиток ремісничого виробництва і торгівлі.
Зміни в соціальній структурі суспільства. Державна політика в селянському питанні.

47
Внутрішня політика першої половини ХVІ ст. Василь ІІІ. Церква і великокнязівська
влада. Регентство Олени Глинської. Політична криза часів «боярського правління».
Утвердження на московському троні Івана ІV. Структура державної влади.
Реформи середини ХVІ ст. «Вибрана рада». Реформи центрального і місцевого
управління. Військова реформа. Фінансова реформа. Судова реформа. Церковна реформа.
Посилення самодержавства за Івана ІV. Опричнина як тоталітарно-репресивний
режим самодержавної монархії. Наслідки опричнини для держави і суспільства. Московське
царство наприкінці ХVІ ст. Федір Іванович. Династична криза. Борис Годунов.
Витоки Смути. Загострення політичної боротьби. Династична криза. Порушення
соціальної рівноваги в суспільстві. Державні інститути в умовах суспільної кризи.
Перша громадянська війна російської історії. Правління Бориса Годунова.
Самозванська інтрига. Лжедмитро І. Польща – Москва – Швеція. Органи державної влади
Лжедмитра І. Воцаріння В. Шуйського і нове загострення соціальних протиріч. Повстання І.
Болотникова. Поява нового самозванця.
Основні політичні центри епохи Смути. Москва – Путивль. Коломенське – Калуга –
Тула. Двовладдя. Тушинський табір. Договір тушинців з Сигізмундом ІІІ від лютого 1610 р.
Повалення В. Шуйського. Перехід всіх державних інститутів влади під польських контроль.
Перше ополчення. Д. Трубецький, І. Заруцький, П. Ляпунов.
Відновлення єдиної державності. Друге ополчення. К. Мінін і Д. Пожарський.
Звільнення Москви. Підготовка до скликання Земського собору. Земський собор січня 1613
р. Започаткування в Москві нової царської династії Романових.
Реформи органів державного управління і суду. Губернська реформа. Сенат і колегії.
Реформа місцевого управління. Міська реформа і магістрати. Церковна реформа. Створення
регулярної армії і флоту. Фінанси і бюджет.
Перетворення Росії в абсолютну монархію. Формування чиновницькобюрократичного апарату абсолютистської держави. «Табель про ранги». Указ «Про
єдиноуспадкування». Боротьба з опозицією, «справа» царевича Олексія.
Міжнародне становище. Створення Північного союзу. Російсько-польські стосунки.
Північна війна. Російська дипломатія періоду Північної війни. Проголошення Росії імперією.
Ламка старих традицій і зародження нової культури. Формування і розвиток світської
культури. Політичні ідеї, ініціативи, проекти. Освіта і наука. Література, театр та
образотворче мистецтво. Трансформація придворного побуту.
Історія раннього нового часу країн Західної Європи
Промислова техніка та продуктивність праці періоду переходу від феодального до
індустріального суспільства. Основні досягнення в галузі науки і техніки, їх впровадження у
промислове виробництво. Історичні передумови зародження капіталістичних відносин:
розвиток товарного господарства, спеціалізація ремесла, посилення майнової та соціальної
диференціації, формування великих капіталів («первісне накопичення капіталів») і розвиток
розширеного відтворення. Методи первісного накопичення капіталів, «революція цін».
Поява мануфактур, їх типи. Роль мануфактури в економічній структурі західноєвропейських
країн. Торгівля, торгові шляхи і торгова організація. Грошові системи. Розвиток банківської і
кредитної справи. Завершення процесу складання внутрішніх національних ринків. Зміни в
соціальній структурі західноєвропейського суспільства в процесі генези капіталізму.
Передумови та причини виникнення реформаційного руху в країнах Західної Європи.
Криза релігійно-схоластичної ідеології, поява і розвиток гуманізму. Антропоцентризм.
Поширення єретичних рухів, занепад авторитету католицької церкви (симонія, продаж
індульгенцій) і папської влади. Основні напрямки, течії та особливості розвитку Реформації
в країнах Західної Європи. Зародження реформаційного руху в Північній Німеччині.
Лютеранська реформація в Німеччині. Цвінгліанська і кальвіністська реформація в
Швейцарії. Реформація в Скандинавії. Розвиток англіканської церкви. Гугеноти у Франції.
Рух за реформу церкви в Італії. Контрреформація в Європі. Причини контрреформації.
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Католицька реформа і контрреформація. Створення ордену єзуїтів та його діяльність.
Тридентський собор та його рішення. Участь політичних структур у контрреформації.
Контрреформація та культура.
Розвиток міжнародних відносин в ранній Новий час. Утвердження системи
«політичної рівноваги». Виникнення світової системи міжнародних економічних відносин.
Становлення світової колоніальної системи. Поглиблення міжнародного поділу праці. Роль
конфесійного фактору в системі міжнародних відносин. Оформление дипломатичної служби.
Секляризація дипломатії.
Основні вогнища і причини міжнародних конфліктів. Зародження французькогабсбургських протиріч. Італійські війни. Ранні торгові колоніальні війни. Боротьба за
колонії. Англо-іспанський конфлікт та його розв'язання. Іспано-французькі відносини в
другій половині XVI ст. Англо-французькі відносини. Англо-французьке суперництво в
Шотландії. Загострення міжнародних протиріч в Європі на початку XVII ст. Тридцятилітня
війна. Вестфальский мир і його значення. Європа та Османська імперія в ранній Новий час.
Балканскі землі у складі Османської імперії. Етно-соціальна і конфесійна політика Порти в
балканських країнах. Політика ісламізації та асиміляції підкореного християнського
населення.
Сучасна історія країн Західної Європи та
Північної Америки
Поразка П-го Райху у Великій війні. Комп’єнське перемир’я. Загострення
внутрішньополітичної кризи. Утворення уряду Макса Баденського та закони про
«парламентаризацію». Німецька революція: причини, характер, етапи. Ліквідація монархії
Гогенцолернів і створення Ради Народних Уповноважених (РНУ). Проголошення Німецької
республіки. Реорганізація німецьких політичних партій та рухів. Перші лідери республіки –
Ф.Еберт, Ф.Шейдеман. Внутрішня політика РНУ. 1 Всенімецький з”їзд Рад. Січневе збройне
повстання у Берліні. Організація та проведення виборів до Установчих зборів. Баварська
радянська республіка. «Ар”єргардні бої» (лютий – травень 1919 р.). Конституційний устрій
Веймарської руспубліки.
Завершення навздогінної модернізації в країнах «другого ешелону» – Італії.
Німеччини. Іспанії. Песимізм 1910-1930-х років як соціокультурний та соціопсихологічний
чинник зародження фашизму. Ідеологічні джерела фашистських рухів. Середні верстви та
традиціоналістичні еліти у процесах соціальної самоідентифікації фашихзму. Система
вождизму – Б. Муссоліні, А.Гітлер, Ф.Франко. Типологія фашистських режимів. Фашизм і
тоталітаризм. Фашизм і модернізація. Фашизм і нацизм. Фашизм як парафашизм.
Орієнтація на вільну ринкову економіку, приватне підприємництво та ініціативу –
основні складові політики британських неоконсерваторів. Внутрішня політика М.Тетчер:
приватизація державного сектора і згортання державного регулювання економіки; курс на
вільне ринкове господарство. Особливості соціальної політики. Внутрішня і зовнішня
політика Р.Рейгана: піднесення виробництва шляхом активізації підприємництва; скорочення
соціальних витрат;посилення воєнних позицій США у світі (програма «зоряних війн» – СОІ).
Проблема розширення Європейського Союзу в 90-ті роки. Розвиток правового
простору «єдиної Європи». Технологічні. Валютні і політичні аспекти євроінтеграції.
Маастріхтські домовленості 1991 р. Поглиблення інтеграційних процесів на початку ХХ1 ст.
Протиріччя європейської інтеграції. Перспективи дальшого розвитку інтеграційного
процесу.
Загострення колоніальних протиріч між великими імперіалістичними державами.
Утворення Союзу трьох імператорів. Оформлення Троїстого союзу (1882). Таємна військова
конвенція між Росією і Францією (1891). Російсько-китайський договір про оборонний союз
(1896). Англо-японський договір 1902 р. Англо-французька таємна угода (1904). Утворення
Антанти. Створення Балканського союзу. Розпад
Балканського союзу і остаточне
перегрупування сил на міжнародній арені напередодні Першої Світової війни.
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Політика «холодної війни» у міжнародних відносинах другої половини ХХ століття
Поділ світу на два ворогуючих блоки (друга половина 40-х – перша
половина
50-х років). Спроба повороту від «холодної війни» до співпраці
держав (друга половина
50- х – 60-ті роки). Курс на розрядку міжнародної напруженості та його зрив (70-ті – перша
половина 80-х років). Завершення «холодної війни».
Сучасна історія Східної Європи та Росії
Загострення міжнародного становища в кінці 1930-х рр. зовнішньополітичні
орієнтації СРСР у 1939-1940-х рр. Підписання радянсько-німецьких договорів 1939 р. про
ненапад, про дружбу й кордони. Секретні протоколи. Англо-франко-радянські переговори. їх
підсумки. Причини й початок Другої світової війни. Включення Балтійських Республік,
Західної України, Західної Білорусії, Північної Буковини, Бесарабії до складу СРСР. Війна
СРСР проти Фінляндії, її підсумки й наслідки. Стан військово-економічного потенціалу
СРСР.
Спроби модернізації системи в другій половині 1980-х рр. Пошуки виходу з
економічної кризи: курс на прискорення соціально-економічного розвитку, перехід до
ринкової економіки. Шляхи й методи демократизації громадського життя: становлення
багатопартійності, розвиток гласності, політичного плюралізму; виникнення й діяльнісь
суспільних рухів й організацій; прийняття Декларації прав і свобод людини; запровадження
нових вищих органів законодавчої влади в країні (Верховні ради СРСР і союзних республік,
З’їзди народних депутатів); введення інституту президенства.
Національні й міжнаціональні процеси. Проголошення суверенітету республік. Новий
зовнішньополітичний курс країни. Події 19-21 серпня 1991 р. та їх наслідки. Розпад СРСР.
Утворення нових незалежних держав на пострадянському просторі. СНД.
Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового та новітнього часу
Занепад військової могутності турків та поразки Османської імперії у війнах з
європейськими державами. Криза військово-ленної системи. Виникнення «східного
питання». Реформаторські рухи в Османській імперії. Селім ІІ. Східне питання наприкінці
ХVІІІ – на початку ХІХ ст.Передумови і суть Танзимату. Посилення впливу іноземного
капіталу після підписангня Паризького трактату. Зародження турецької національної
буржуазії. «Нові османи» та конституція 1876 р.
Російсько-турецька війна 1877 – 1878 рр. Східне питання наприкінці ХІХ ст.
перетворення Османської імперії в напівколонію. Зародження младотурецького руху.
Передумови, характер і рушійні сили революції 1867 – 1868 рр. переворот 3 січня
1868 р. Громадянська війна та ліквідація сьогунату. Реформи кінця 60-х – початку 70-х рр.
Економічна стратегія уряду Мейдзі. «Мейдзі Ісін», як корінний поворот в історії Японії.
Політична ситуація в Японії після революції 1868 р. Розвиток країни у 70-90-ті рр. ХІХ ст.
Буржуазні реформи. Активізація політичного життя, виникнення перших політичних партій.
Конституція 1889 р.
Основні риси зовнішньої політики Японії. Японо-китайська війна 1894 – 1895 рр.
Російсько-японські відносини кінця ХІХ – поч. ХХ ст..
Китай на середину ХІХ ст. Загострення кризи маньчжурської імперії. Передумови і
початок селянської війни тайпінів. Вчення Хун Сюцюаня і його сподвижників. Соціальна
утопія і реальна практика тайпінів. Основні етапи тайпінського руху. Тайпіни в боротьбі за
владу в 1853 – 1856 рр. переворот 1856 р. Друга опіумна війна. Падіння Тайпінської держави.
Наслідки селянської війни тайпінів.
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СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
Палеографія і неографія як спеціальні історичні дисципліни
Палеографічний аналіз. Розвиток української палеографії та неографії. Виникнення і
розвиток слов’янської писемності. Етапи розвитку слов’янської писемності: устав, півустав,
скоропис. Школи письма. Основні матеріали і знаряддя письма. Водяні знаки – філіграні на
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папері закордонного і вітчизняного виробництва. Філіграні як історичне джерело. Сучасні
знаряддя і матеріали письма. Українська рукописна книга ХІ–XVIII ст. Скрипторії.
Рукописні книги Волині. Виникнення книгодрукування. Першодрукарі та перші друкарні.
Палеографічний аналіз писемних джерел. Визначення дати, місця створення і автора
писемного джерела.
Історична хронологія як спеціальна історична наука
Основні поняття обліку і виміру часу. Поняття історичного часу і види ер.
Виникнення і використання календарів. Види календарів. Проблеми створення всесвітнього
календаря. Облік і вимір часу у східних слов’ян. Реформи календаря і рахунок часу на
українських землях в складі Речі Посполитої, Росії, Австро-Угорщини. Сучасна система
літочислення. Вічні календарі та визначення днів тижня. Переведення дат минулого на
сучасне літочислення.
Історична метрологія як спеціальна історична дисципліна
Основні групи одиниць вимірювання. Метрологічні системи давнини. Одиниці
вимірювання стародавніх Греції і Риму. Міри і одиниці вимірювання стародавньої Русі:
довжини, поверхні, об’єму, ваги. Міри і одиниці вимірювання на українських землях у
середні віки. Міри XIV–XVIII ст. на українських землях Речі Посполитої. Міри і реформи
мір Російської імперії і Австро-Угорщини у ХІХ–ХХ ст. Виникнення і запровадження
десяткової метричної системи. Переведення одиниць вимірювання на сучасну метричну
систему мір і ваги.
Нумізматика і боністика як спеціальні історичні дисципліни
Основні нумізматичні і боністичні поняття. Гроші як історичне джерело. Історія
колекціонування. Періодизація і класифікація грошей і грошового рахунку. Періодизація та
класифікація грошей в Україні. Перші монети і монетні системи давнини. Поява паперових
грошей і цінних паперів. Монети і грошовий рахунок Київської Русі. „Безмонетний” період і
товаро-гроші. Грошовий рахунок і монети з кінця XIV ст. до початку ХХ ст. Гроші
міжвоєнного періоду на українських землях. Характеристика грошей і грошового рахунку на
українських землях в складі СРСР. Сучасна грошова система України. Ювілейні та пам’ятні
монети.
Геральдика як спеціальна історична дисципліна
Поняття знаку, герба, емблеми, символу. Основні правила геральдики. Види гербів.
Міські герби. Символи організацій, установ, підприємств. Українська національна і державна
символіка. Волинська земельна і міська геральдика. Створення проектів гербів населених
пунктів та родів.
Фалеристика як спеціальна історична дисципліна
Ордени і медалі та інші відзнаки як історичне джерело. Використання орденів і
медалей в різних державах. Становлення нагородної системи в Україні. Сучасні ювілейні і
пам’ятні медалі України.
Вексилологія або прапорництво як спеціальна історична дисципліна
Основні правила створення прапорів. Види прапорів та їх використання. Українське
прапорництво від давнини до сучасності. Історія Державного Прапора України і штандарт
Президента. Сучасне прапорництво. Обласні, районні та міські прапори. Військові, спортивні
та інші прапори. Проекти створення прапорів, корогв, штандартів.
Історична географія
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Карти як історичне джерело. Складові частини історичної географії: історична
фізична географія; історична географія населення; історична економічна географія;
історична політична географія; історична географія культури. Історична географія України.
Історична топоніміка
Класифікація топонімів: гідроніми, ороніми, ойконіми. Основний закон топоніміки.
Історичність походження географічних назв. Випадковість і стихійність. Топонімія
Волинської області. Походження назв населених пунктів. Виникнення, зміна, заміна,
зникнення назв. Заповнення топонімічних анкет.
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ІСТОРІЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Виникнення та еволюція житла
Поява перших штучних жител. Монументальність, величність та простота
архітектурних форм Стародавнього Єгипту. Новації у будівничій справі античного світу.
Характерні риси будівництва житла в Індії (багатоповерхові будинки в містах, палаци).
Особливості японського житла та мінімалізм в інтер’єрі. Замок як тип житла середньовічного
феодала. Прояв стилю бароко та рококо в архітектурі. Конструктивні особливості будинків
ХІХ ст.
Історія одягу та моди
Композиції грецького костюму та особливості одягу різних вікових, соціальних груп
та статей. Особливості традиційного арабського костюму. Романтичний стиль одягу в епоху
Раннього Середньовіччя (Х–ХII ст.). Гербовий костюм. Зміни в конструкції жіночого плаття
Пізнього Середньовіччя. XV ст. – культ тіла Костюм «мушкетерського» типу. Придворний
костюм епохи короля-Сонця Людовіка ХІV як відображення величі і блиску французької
монархії. «Поезія рококо» в жіночому костюмі. Костюм «ділової людини» першої половини
ХІХ ст. Риси модерну в костюмах 1893–1900 рр.
Історія іграшок
Іграшки з природних матеріалів (різних народів світу). Іграшки, які впливали на хід
історії. Ведмедик Тедді. Лялька Барбі та її вплив на світову культуру. Зміни дитячих
уподобань у сфері іграшок у ХХ–ХХІ ст.
Історія зброї та її класифікація
Еволюція холодної зброї: від палеоліту до сучасності. Класифікації холодної зброї.
Еволюція вогнепальної зброї: від винайдення пороху до автоматичної зброї. Роль динамітів в
історії техніки, їхні переваги і недоліки. Винахід автоматичної зброї. Автоматична зброя та її
класифікація. Історія хімічної та біологічної зброї. Винахід атомної бомби та її використання
у військових конфліктах. Інформаційна зброя.
Історія книги
Винахід паперу. Водяні знаки на папері. Особливості написання та оформлення
рукописної книги. Йоган Гутенберг та його друкарський верстат. Вплив книгодрукування на
розвиток освіти та науки.
Особливості харчування європейців
Значення зернових в меню європейців. М’ясні та молочні продукти. Мед. Ягоди та
гриби. Напої. Вплив Хрестових походів на раціон європейців. Зміни у раціоні європейців
після Великих географічних відкриттів.
Еволюція транспорту
Одомашнення коня. Винайдення колеса. Різновиди возів. Карети та їх види.
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Винайдення парового двигуна. Виникнення залізничного транспорту та його вплив на
соціально-економічне життя Європи. Перші автомобілі. Морський транспорт (човни,
кораблі, галери та ін.). Перші аеронавти та стратонавти.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

Конкурсний бал вступника оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Фахові
вступні випробування відбуваються у формі тестів. За кожну правильну
відповідь тестового завдання (10 завдань) вступнику нараховується 10 балів.
Рівень підготовки вступника
Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки вступника:
200–180 балів;
179–160 балів;
159–140 балів;
139– 100 балів.
1 рівень (високий): 200–180 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі
виконали завдання (тестові завдання), продемонстрували обізнаність з усіма поняттями,
фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв’язанні завдань; виявили творчу
самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання
(тестові завдання) розв’язані (виконані) правильно, без помилок.
2 рівень (середній): 179–160 балів виставляється за умови достатньо повного
виконання завдань (тестових завдань). Розв’язання завдань має бути правильним, логічно
обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні уміння та знання теоретичного матеріалу.
Разом з тим, у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.
3 рівень (достатній): 159–140 балів виставляється за знання, які продемонстровані в
неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний характер. Теоретичні та фактичні
знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння,
узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із
навчальної дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.
4 рівень (низький): 139–100 балів виставляється за неправильну або поверхневу
відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання.
Літературу з навчальної дисципліни вступник не знає, її понятійно-категоріальним апаратом
не володіє. Відповідь засвідчує вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.
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