
Шкільна Рада при УККА 

Централя Шкіл Українознавства в США 
 

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

 

Школа Українознавства в ________________________________  30. квітня 2011 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) відповіді на дві з десятьох поданих 

                        нижче тем.   

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

 

﴾    ﴿ а. Найдавніші часи. Доісторичне минуле на нашій території. 

﴾    ﴿ б. Київська Русь: піднесення, розквіт і занепад – від 9-ого ст. до 1240р . 

﴾    ﴿ в. Польсько – Литовська доба: від половини 14-ого ст. до 1569 р.  Польське  

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

﴾    ﴿ г. Козаччина (1550 – 1776 рр.): повстання, держава, „Руїна”, Гетьманщина  

                та її знищення.   

﴾    ﴿ ґ. Україна в 19-ому ст. у складі Російської та Австро-Угорської імперій. 

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

﴾    ﴿ е. Окупована Україна між двома світовими війнами: ким і як нам жилось? 

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

﴾    ﴿ ж.Політичні, економічні та культурні обставини життя в Україні протягом 

                 останніх 20 років?  Що знаєте про найновійші події в Україні? 

(    ﴿ з. Що знаєте про походження слова/назви Україна?   Коли вперше вжито ту  

                 назву, як поширювалася вона й коли вже закріпилася – офіційною?    

 

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

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

 Події чи Рік (Роки)  Постаті пов’язані з  

даними подіями чи роками 
а. 1939 -- Карпато – Українська Держава  Леонід Кравчук 
б. 850 роки (приблизно)  Михайло Грушевський 
в. 1648-- Українська Козацька Держава  Пилип Орлик 
г. 1942 -- Українська Повстанська Армія  Дмитро „Байда” Вишневецький 
ґ 1919 -- Директорія УНР  о. Августин Волошин 
д. 1199 -- Галицько - Волинська Держава  Богдан Хмельницький 
е. 1917 -- Українська Центральна Рада  династія Рюриковичів 
є. 1710 -- Бендерська Конституція  Тарас Чупринка/Роман Шухевич 
ж. 1550 -- заснування Запорізької Січі  Симон Петлюра 
з. 1991 -- Суверенна Україна  Роман Мстиславич 
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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. Прийняття Християнства (988 р.).  Історичне значення цієї події в Україні. 

 

 

 

﴾    ﴿ б. Назвати 4-ьох визначних князів; чим вони уславилися?   

 

 

  

﴾    ﴿ в. Назвати 4-ьох визначних гетьманів; чим вони уславилися? 

 

 

 

﴾    ﴿ г. Що це Гайдамаччина?  Хто, що, коли, де, й мета?   

                        

 

 

﴾    ﴿ ґ. Назвати дві причини й два наслідки Голодомору (1932 – 33 рр.) в Україні.   

 

 

 

﴾    ﴿ д. Назвати 3 військові формації 20-ого століття; що про них знаєте?   

 

 

 

﴾    ﴿ е. Що сталося в Україні 26. квітня 1986 року?  Що сталося в Україні  

                24. серпня 1991 року?  Які є причини, наслідки, значення обох подій?                

      

       

 

(    ﴿ є. Назвати 4-ьох українських президентів; що про них знаєте?   

 

 

 

﴾    ﴿ ж. Назвати  4 головні пункти або права української конституції. 

 

 

 

﴾    ﴿ з. Назвати 4 українські громадсько-політичні організації в США та їхні мети.        
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