
Шкільна Рада при УККА 

Централя Шкіл Українознавства в США 
 

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

 

Школа Українознавства в ________________________________  24. квітня 2010 р. 

 

﴾    ﴿   оцінка.    Ім’я та прізвище учня_____________________________________ 

 

Призначений час на цей іспит - одна година, 30 хвилин.               Усіх пунктів:100. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

І ЧАСТИНА:  Написати (на окремих сторінках) розгорнуті відповіді на дві з    

                         десятьох нижче поданих тем.   

Час: 40 хвилин.  Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів. 

 

﴾    ﴿ а. Доісторичне минуле на нашій території;   Українські племена – наші  

                  предки, їх розселення, побут і поганське вірування.  

﴾    ﴿ б. Українська держава під правлінням князів: розквіт, занепад і значення. 

﴾    ﴿ в. Литовська доба від половини 14-ого ст. до 1569 р.  Польське  панування,  

                 татарське лихоліття, початки козаччини.  Хто, де, коли й чому? 

﴾    ﴿ г. Значення Б. Хмельницького або Івана Мазепи в історії нашого народу. 

﴾    ﴿ ґ. Українське життя в 19-ому столітті під Росією та Австро-Угорщиною. 

﴾    ﴿ д. Успіхи українського національного відродження на початку 20-ого ст. 

﴾    ﴿ е. Українські землі між двома світовими війнами: під большевицьким 

                 ярмом, під Польщею й під румунською окупацією.       

﴾    ﴿ є. Україна після Другої світової війни:  Сталін, Хрущов, Брежнєв, Горбачов. 

﴾    ﴿ ж.Політичне й економічне життя в Україні протягом останніх 19 років? 

(    ﴿ з. Політичні причини й наслідки Голодомору (1932 – 33 рр.) в Україні. 

 

І І ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (щодо постатей пов’язаних з даними 

подіями)     Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 

 Рік (Роки)  Події чи постаті пов’язанаі з даними роками 
а. 988  Татари здобули та зруйнували Київ 
б. 1054  Договір Богдана Хмельницького з Москвою в Переяславі 
в. 1199 - 1205  Дмитро Байда Вишневецький заснував козацьку твердиню на Запоріжжі 
г. 1240  Хрещення України - Руси Володимиром Великим 
ґ 1340  Визвольні змагання.  Відновлення Української Держави. 
д. 1550  Смерть Юрія ІІ – кінець Галицько – Волинської Держави 
е. 1654  Деклярація про державний сувернітет - незалежність України 
є. 1709  Помер Ярослав Мудрий; поділив землі своєї держави між синами  
ж. 1917 - 21  Бій під Полтавою.  Смерть Івана Мазепи. 
з. 1990 - 91  Роман Мстиславич об’єднав Галицьке й Волинське князівства 
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І І І ЧАСТИНА:  Відповісти коротко (2 – 3 речення) на кожне подане питання.    

     Час: 30 хвилин.  Десять питань х 4 пункти; разом: 40 пунктів. 

 

﴾    ﴿ а. Які знаєте леґенди про початки Києва? 

 

 

 

﴾    ﴿ б. Назвати (4-ьох) визначних князів Київської Держави.  Головні їх заслуги? 

 

 

  

﴾    ﴿ в. Назвати (4-ьох) гетьманів Козацької Доби.  Чим вони уславилися?   

 

 

 

﴾    ﴿ г. Назвати (4) події чи діячів, котрі спричинилися до національного  

                 українського відроження 19-ого століття. 

                        

 

 

﴾    ﴿ ґ. Назвати (4) українські громадсько-політичні організації в США. Які є їхні 

                мети? 

 

 

﴾    ﴿ д. Що знаєте про Українську Повстанську Армію й про дивізію „Галичина”?    

 

 

 

﴾    ﴿ е. Що знаєте про „період національної свідомости” 1960-70 рр. в Україні? 

 

       

 

(    ﴿ є. Що знаєте про Чорнобильську катастрофу (26. квітня 1986 р.)? 

 

 

 

﴾    ﴿ ж. Що знаєте про т.з. „Помаранчеву Революцію” – коли, де, хто, ресультат? 

 

 

 

﴾    ﴿ з. Що знаєте про сучасну конституцію Украни? 

 

 

сторінка 2 / 2 


