
Шкільна Рада при УККА — Централя шкіл українознавства в США

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  
  З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

Ім’я та прізвище учня/учениці  _____________________________________ Оцінка ______ 

Школа Українознавства в місті _______________________________   30 квітня 2022 року 

Пропонований час на цей іспит:  75 хвилин.                                     Усіх точок (балів): 100 
———————————————————————————————————————— 
!"""""#   І  ЧАСТИНА:  Сполучіть колони.   15 хвилин.    11 ідентифікацій по 2 точки = 22 точки. 

!"""""#   ІІ  ЧАСТИНА:  Відповісти коротко (2-3 реченнями) на кожне подане питання.    
          Час: 60 хвилин.  Тринадцять питань по 6 точок, разом: 78 точки. 

!"""""# 1. На які доби ділимо історію України (подайте за порядком)? Назвіть дві визначні    
 постаті кожної доби. 

постать/битва/інституція ! опис

а. Бій під Крутами найвищий законодавчий орган сьогоднішньої 
української держави

б. Леонід Кравчук законодавчий конгрес-парламент України у 1917 — 
1918 роках

в. Битва під Конотопом неуспішна, але героїчна спроба спинити 
більшовицький наступ на Київ у 1918 році

г. Українська Центральна Рада перемога козаків над військами польського 
королівства в 1648 році

ґ Володимир Зеленський перемога козаків над московським військом у 1659 
році

д. Генеральна Старшина корумпований президент, проти якого піднялися в 
революції українці в 2013 році

е. Битва під Полтавою президент України на початку російсьсько-
української війни (2014 рік)

є. Петро Порошенко державна адміністрація Гетьманщини в 17-18 
століттях

ж
.

Битва під Жовтими Водами перший президент відновленої в 1991 році 
української держави

з. Віктор Янукович трагічна поразка (програш) шведського й 
українського військ у війні з Московією в 1709 році

и Верховна Рада України президент в час масштабного російського нападу на 
територію усієї України в 2022 році
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КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

!"""""# 2. Які були причини Національної Революції (козацького повстання) 1648 року під  
 проводом Богдана Хмельницького та які були її наслідки (результати)? 

 (     ) 3. Опишіть початки Росії і яким шляхом вона розрослася з малого князівства у велику  
            імперію. Коли і як Україна опинилася в складі московсько-російської імперії? 

!"""""# 4. Подайте причини і наслідки Голоду 1921-22 років, Голодомору 1932-1933 років і Голоду   
 1946-1947 років. 

(     ) 5. Назвіть державу-окупанта окремих земель України між Першою та Другою світовими   
 війнами:  а) Центральної та східної України;  б) Галичини та Волині;  в) Буковини;    
 г) Закарпаття. Коротко опишіть долю українців під кожною з тих окупацій. 

(     ) 6. Опишіть форми придушення українського життя царською і більшовицькою Росією. 

(     ) 7. Опишіть початки козацтва і причини його виникнення. Опишіть устрій на Запорізькій   
 Січі. 

  
!"""""# 8. Подайте та опишіть три події останніх 50 років, які мали великий вплив на історичний   
 розвиток України. 

(     ) 9. Розповісте про «Революцію Гідности» та окупацію Криму й Донбасу в 2014 році. 

(     ) 10. Опишіть державний лад України. На які 3 гілки (branches) поділяється влада та які  
             органи (bodies of government) виконують роботу окремих гілок? 

!"""""# 11. Назвіть трьох українських князів або гетьманів та опишіть одну заслугу кожного з них. 

(     ) 12. Якою була доля українських церков У.А.П.Ц. та У.Г.К.Ц. під совєтсько-російською   
 окупацією. Подайте приклади переслідувань, яких зазнали церкви. 

(     ) 13. Подайте приклади видатних здобутків у різних сферах за княжих часів: славетні   
 будівлі, літературні й мистецькі шедеври, досягнення в міжнародніх зв’язках і в  
            законодавстві. Коротко опишіть значення кожного досягнення, що ви тут подали.
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