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Шкільна Рада при УККА 

Централя Шкіл Українознавства в США 
 

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

 

Школа Українознавства в ________________________________  25. квітня 2015 р. 

 

﴾    ﴿   оцінка.    Ім’я та прізвище учня_____________________________________ 

 

Призначений час на цей іспит - одна година, 40 хвилин.               Усіх пунктів:100. 

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

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

                        нижче тем.   Час: 50 хвилин.  Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів. 

 

﴾     ﴿ а.  Доісторична доба: Трипільська культура, антська держава, слов’янські племена на 

українській території.  

﴾     ﴿ б. Найголовніші князі - заслуги та важливі події за їх часів у Київській або Галицько-

Волинській Державах.  

﴾     ﴿ в. Запоріжжя; причини виникнення та зросту Козацької Держави (1550 – 1648 рр.) -   

до часу перед повстанням Богдана Хмельницького (1648р.). 

﴾     ﴿ г. Україна від 1648 р. до кінця автономії Гетьманщини (1780-ті рр.); поділ українських 

земель між Австрією й Москвою.  

﴾     ﴿ ґ. Життя, наука й освіта на українських землях в 18 - 19 ст. під Австро-Угорщиною. 

﴾     ﴿ д. Українське відродження 19-ого ст. на землах під Росією; репресії/укази та наслідки. 

﴾     ﴿ е. І Світова війна (1914 – 18 рр.); Визвольні Змагання (1917 – 1921 рр.); поділ  

українських земель між двома світовими війнами (1921-1939 рр.). 

﴾     ﴿ є. Україна під більшовиками після ІІ Св. війни – межі, політика, економіка, культура. 

﴾     ﴿ ж.Національна свідомість (1960 - 70 рр.); репресії за Л.Брежнєва (1964 – 82 рр.). 

﴾     ﴿ з. Політичні, економічні та культурні обставини життя від 1991 р. в самостійній  
державі нашої батьківщини. «Помаранчева Революція» (2004 – 05 рр.); Кримська криза (2014). 

 

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

позначіть літерами.       Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 

  

Події/Заслуга 

 Постаті пов’язанаі з даними 

подіями/заслугами 
а. 1942 -- Українська Повстанська Армія  Микита Хрущов  
б. 1953 – 64 -- „Відлига” в Радянській Україні  Владімір Путін 
в. 2004 – 05 -- Помаранчева Революція  Михаїл Ґорбачов 
г. 1991 – Проголошення незалежности України  Йосиф (Джугашвілі) Сталін 
ґ 1960-ті роки -- національне відродження  Леонід Кравчук 
д. 1939 – суверенна Карпатська Україна   Шестидесятники 
е. 2014 -- Кримська криза  Симон Петлюра 
є. 1932 – 33 -- Голодомор – Ґеноцид в Україні  Віктор Ющенко/Юля Тимошенко  
ж. 1985 – 91 рр. -- «ґласность і перестройка»  о. Августин Волошин 
з. 1919 -- Директорія УНР  Тарас Чупринка/Роман Шухевич 
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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 в Україні (988 р.).  Історичне значення цієї події. 

 

 

 

﴾     ﴿ б. Назвіть найголовніші причини упадку княжої держави та подайте відповідні роки. 

 

  

 

﴾     ﴿ в. Назвати 4-ьох важливих (в історії України) церковних діячів та їхні заслуги? 

 

 

 

﴾     ﴿ г. Причини й наслідки українського Голодомору (1932 – 33 рр.). 

 

                        

                        

﴾     ﴿ ґ. Що знаєте про Українську Повстанську Армію і про Першу українську дивізію? 

 

 

﴾    ﴿ д. ІІ Світова війна - переселенчі табори. Масова еміґрація на захід, за океан. 

 

 

 

﴾    ﴿ е. Що сталося в Україні 26 квітня 1986 р.? Наслідки тієї подіїї по сьогодні. 

 

 

 

(    ﴿ є. Назвати 4 українські громадські організації в США та їхні цілі. 

 

 

 

(    ﴿ ж. Подати 4 головні пункти або права гарантовані українською конституцією. 

   

 

 

﴾    ﴿ з. Що знаєте про походження слова/назви Україна?   Назви України в минулому.  

 

 


