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Шкільна Рада при УККА 

Централя Шкіл Українознавства в США 
 

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

 

Школа Українознавства в ________________________________                         28 квітня 2018 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) есеї на дві з десятьох поданих тем. 

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

 

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

﴾    ﴿ б. Княжа доба - розквіт Київської Держави «Русь» і причини її упадку. 

﴾    ﴿ в. Галицько-Волинська Держава - від з’єднання князівств до занепаду (1200 – 1340 рр.). 

﴾    ﴿ г. Литовсько-Польська Держава (до 1648 р.) і причини постання Козаччини. 

﴾    ﴿ ґ. Гетьманська Держава - від повстання Богдана Хмельницького (1648 р.) до поділу 

               України на Правобережну та Лівобережну (1663 р.); Скасування Гетьманщини (1764 р.). 

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

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

                змагання (1917-21); відновлення Української Держави. 

﴾     ﴿ є. Українські землі між двома світовими війнами (1921-1939 рр.) - під більшовицьким 

                ярмом, під Польщею й під румунською окупацією.       

﴾     ﴿ ж.Україна під час і після Другої світової війни -  Сталін, Хрущов, Брежнєв, Горбачов. 

﴾     ﴿ з. «Помаранчева Революція» (2004-05 рр.); «Революція Гідності» й окупація Криму  

                 та Донбасу (2013-14 рр.). 

 

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

                           позначіть літерами.        

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

  

Вказівка 

 Постаті пов’язанаі з даними 

вказівками 
а. „Відлига” в Радянській Україні (1953-64 рр.)  Володимир Великий  
б. Бендерська Конституція (1710 р.)  Роман Шухевич – „Тарас Чупринка ” 
в. Київ вперше знищений (1169 р.)  Йосиф (Джугашвілі) Сталін 
г. „Помаранчева Революція” (2004-05 рр.)  Симон Петлюра 

ґ Хрещення України (988 р.)  Віктор Ющенко  
д. Голодомор – Ґеноцид (1932-33 рр.) в Україні  Богдан Хмельницький 
е. Директорія У.Н.Р. (1919-20 рр.)  Микита Хрущов 
є. „ґласность і перестройка”  Андрій Боголюбський  
ж. Переяславська Угода (1654 р.)  Пилип Орлик  
з. Українська Повстанська Армія (1942 р.)  Михаїл Горбачов 
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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. Які знаєте леґенди про заснування Києва? 

 

 

 

﴾     ﴿ б. Що знаєте про походження слова/назви Україна?   Коли вперше вжито цю  

                 назву, як поширювалася вона й коли остаточно закріпилася?    

 

 

 

 ﴾     ﴿ в. Історичне тло та підстави прийняття християнства в Україні - значення  

                цієї події, наслідки. 

 

 

 

﴾     ﴿ г. Що це була Берестейська унія 1596 року та які її наслідки? 

 

                                               

﴾     ﴿ ґ. Опишіть мету та діяльність Кирило-Методїївського братства (1845–1847 рр.). 

 

 

﴾    ﴿ д. Голодомор – ґеноцид українського народу (1932 – 33 рр.): причини й наслідки. 

 

 

﴾    ﴿ е. Друга світова війна – повоєнні переселенські табори в Німеччині та Австрії.  

                Масова еміґрація в далекі країни за океанами. 
                

 

 

(    ﴿ є. Що знаєте про Петра Шелеста й Володимира Щербицького? 

 

 

 

 

(    ﴿ ж. Що сталося в Україні 26-ого квітня 1986 р.?  Що сталося 24-ого серпня 1991 р.?   
                     
   

 

 

﴾    ﴿ з. Назвати 4 українські громадсько-політичні організації в США та їхня мета. 


