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Шкільна Рада при УККА 

Централя Шкіл Українознавства в США 
 

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

 

Школа Українознавства в ________________________________  23 квітня 2016 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 тем. 

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

 
﴾     ﴿ а. Головні заслуги Володимира Великого, Ярослава Мудрого чи Володимира Монамаха.    
﴾     ﴿ б. Перехід наслідства Київської Держави до Галицько-Волинської Держави – причини, коли, хто? 

﴾     ﴿ в. Козацтво – причини, коли? Роля Байди Вишневецького чи Петра Сагайдачного. 

﴾     ﴿ г. Значення постаті Богдана Хмельницького чи Івана Мазепи в житті українського народу. 

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

                 та Австрії в другій половині 19-ого ст.                    

﴾     ﴿ д. Визвольні Змагання (1917 – 1921 рр.) - поділ українських земель між двома світовими 

                війнами (1921-1939 рр.). 

﴾     ﴿ е. Причини й наслідки Голодомору (1932 – 33 рр.) в Україні. 

﴾     ﴿ є. Українська Повстанська Армія (УПА).  Боротьба народу проти окупантів під час і після   

                І І Світової війни. 

﴾     ﴿ ж. Рух спротиву й репресії 1960 - 80 рр. в Україні – «Шістдесятники», «Правозахісний рух». 

﴾     ﴿ з. Політичні, економічні та культурні обставини життя від 1991 р. в самостійній Україні. 

                Що знаєте про найновіші події в Україні? 

 

 

І І ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (тобто постать пов’язана з даною вказівкою) й  

                           позначіть літерами.        

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

  

Вказівка 

 Постать, пов’язана з даною 

вказівкою 
а. (1710 р.) Бендерська Конституція   Петро Дорошенко 
б. (1991-94 рр.) президент України  Владімір Ленін 

в. (1953 – 64рр.) „Відлига” в Радянській Україні  Андрій Боголюбський 
г. 850 роки (приблизно)  Юля Тимошенко 
ґ (2014 - ...) Прем’єр міністр України  Пилип Орлик 
д. (1939 р.) Президент Карпатської України   Леонід Кравчук 
е. (2004 – 05 рр.) Помаранчева Революція  династія Рюриковичів 
є. (1665 – 76 рр.) „Сонце Руїни”  Микита Хрущов 
ж. (з 1921-ого р.) „Нова Економічна Політика”  Арсеній Яценюк 
з. (1169 р.) Київ вперше знищений  о. Августин Волошин 
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І І І ЧАСТИНА:  Відповісти коротко (2-3 реченнями) на кожне подане питання.    

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

 

﴾    ﴿ а. Назвіть причини упадку княжої української держави. 

 

 

 

﴾     ﴿ б. Подати причини й наслідки повстання Богдана Хмельницького 1648 року. 

 

 

 ﴾     ﴿ в. Коли й як постала Московська держава? Яким шляхом розрослася вона в імперію? 

 

 

 

﴾     ﴿ г. Що знаєте про долю українського населення в Польщі після ІІ Світової війни?  

               Що таке Акція „Вісла”? 

 

                                               

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

 

 

﴾    ﴿ д. Що знаєте про Петра Шелеста та Володимира Щербицького? 

 

 

﴾    ﴿ е. Що знаєте про т.з. „ґласность” та „перестройку”?  Відгук в Україні. 

 

 

 

(    ﴿ є. Що сталося в Україні 26 квітня 1986 р.?  Що сталося там 24 серпня 1991 р? 

 

 

 

 

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

   

 

 

﴾    ﴿ з. Назвати чотирьох президентів незалежної України після 1991р.  


