
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

до комплексного кваліфікаційного екзамену 

«АРХЕОЛОГІЯ І СПЕЦІАЛЬНІ ГАЛУЗІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

1. Археологічна пам`ятка. Різні види археологічних пам`яток. 

2. Класифікація монументальних археологічних пам`яток. 

3. Періодизація і хронологія в археології.  Абсолютна та відносна 

хронологія. 

4. Палеоліт. Періодизація та загальна характеристика епохи. 

5. Олдувайська доба. Знаряддя праці і господарство. 

6. Ранній палеоліт на території України.  

7. Буго-дністровська культура. 

8. Культура лінійно-стрічкової кераміки. 

9. Загальна характеристика епохи енеоліту. Значення відкриття металів і 

металургії міді в історії людства. 

10. Територія розповсюдження, історія дослідження, періодизація і 

хронологія трипільської культури. 

11. Культурно-історична спільність шнурової кераміки. 

12. Катакомбна культурно-історична область. 

13. Зрубна культурно-історична область. 

14. Загальна характеристика раннього залізного віку. Періодизація і 

хронологія. 

15. Кіммерійська культура. 

16. Проблема походження, періодизація і хронологія, етнічний склад скіфів. 

17. Поховальний обряд степових скіфів. Кургани скіфської знаті. 

18. Проблема походження, етнічний склад сарматів, періодизація і 

хронологія їх історії. 

19. Зарубинецька культура. 

20. Черняхівська культура. 

21. Корчацько-празька культура. 

22. Київська культура. 



23. Культура Луки-Райковецької. 

24. Городища Київської Русі.  

25. Особливості архітектури храмових споруд Київської Русі. 

26. Джерелознавство як галузь історичної науки. 

27. Об’єкт і предмет історичного джерелознавства. 

28. Структура джерелознавства. 

29. Закономірності джерелознавства як спеціальної галузі історичної науки. 

30. Основні схеми і методи класифікації джерел. 

31. Типологічна класифікація історичних джерел.  

32. Видова класифікація історичних джерел. 

33. Поняття джерелознавчої критики, її структура і завдання. 

34. Аналітична критика історичних джерел.  

35. Синтетична критика джерел. 

36. Атрибуція історичних джерел. 

37. Основні поняття методології джерелознавства. 

38. Методологічні принципи джерелознавства. 

39. Методи історичного джерелознавства. 

40. Різновиди джерельної інформації. 

41.  історіографія як спеціальна галузь знань    і навчальна дисципліна 

42. Предмет, об’єкт і завдання історіографії. 

43. Понятійно-термінологічний апарат історіографії. 

44. Принципи та методи історіографічного пізнання. 

45. Загальна і предметна історіографія. 

46. Проблемна історіографія. 

47. Періодизація української історіографії.  

48. Історія української історіографії.  

49. Зарубіжна україніка.  

50. Зарубіжна історіографія.  

51. Поняття, місце та роль спеціальних історичних дисциплін в історичній 

науці. 

52. Система спеціальних історичних дисциплін. 



53. Предмет та завдання палеографії. Палеографічний метод. Основні етапи 

розвитку кириличної писемності. 

54. Предмет і завдання історичної хронології як спеціальної історичної 

дисципліни. 

Типи календарних систем. 

55. Особливості запровадження григоріанського календаря на українських 

землях в ХVІ – на початку XX ст. 

56. Методика переведення стародавніх дат у джерелах на сучасну систему 

літочислення: з ери “від створення світу” на еру “від Різдва Христового”; з 

юліанського календаря (старого стилю) на григоріанський (новий стиль). 

57. Становлення та розвиток генеалогії в Україні. Історіографія української 

генеалогії.  

58. Джерела генеалогії. Методика генеалогічного дослідження. 

59. Предмет, завдання, джерела метрології та історія її формування як наукової 

дисципліни 

60. Створення Міжнародної метричної системи та її поширення. 

61. Становлення нумізматики як наукової дисципліни. Методика дослідження 

монетного скарбу. 

62. Найдавніші руські монети: златники і срібляники. 

63. Предмет і завдання боністики. Паперові гроші: історія появи та поширення, 

цінність як історичного джерела для вивчення політичної та економічної історії 

країн світу. 

64. Грошова система Австрійської (Австро-Угорської) імперії в період срібного 

та золотого монометалізму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

65. Становлення фінансової системи та грошового обігу Західноукраїнської 

Народної Республіки. 

66. Грошові документи українського національно-визвольного руху середини 

XX ст. 

67. Фалеристика як спеціальна історична дисципліна. Українські нагороди доби 

визвольних змагань 1917–1921 рр. Відзнаки УПА. 

68. Сучасна система державних нагород в Україні. 



69. Сфрагістика як спеціальна історична дисципліна. Печатки Київської Русі. 

70.Зброєзнавство як спеціальна історична дисципліна. Зброя минулих часів як 

джерело до вивчення військової справи і воєн. 

71. Формування геральдики як наукової дисципліни. Походження та структура 

герба. 

72. Формування вексилогії як спеціальної історичної дисципліни. Види 

прапорів та їх основні елементи. 

73. Історія українського державного прапора. 

74. Ономастика як спеціальна історична дисципліна.  

75. Походження українських імен і прізвищ. 

 

 


