
Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 
 
Школа Українознавства в ________________________________  26. квітня 2014 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. 
﴾    ﴿ б. Княжа доба: Розквіт Київської Держави й причини 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 під Москвою та Австрією (1764 – 1917 рр.). Українське відродження 19-ого ст. 
﴾    ﴿ е. Визвольні Змагання (1917 – 1921 рр.).  Поділ земель між окупантами. 
﴾    ﴿ є. Україна під час і після ІІ Світової війни. Україна під більшевицькою окупацією. 
﴾    ﴿ ж.Роля й діяльність українців у вільному світі до проголошення назалежности 
               України в 1991 р. Обов’язок діяспори супроти батьківщини. 
 (    ﴿ з. Політичні, економічні та культурні обставини життя від 1991 р. в самостійній державі 
                 нашої батьківщини.  Що знаєте про найновіші події в Україні? 
 
І І ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (щодо постатей пов’язаних з даними подіями  
                  та роками) Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 
 

  
Події/Заслуга 

 Постаті пов’язанаі з даними 
подіями/заслугами 

а. «Відлига» в Радянській Україні  Ярослав Мудрий 
б. Головний командир УПА  Юля Тимошенко 
в. Президент Карпатської України (1939 р.)  Петро Дорошенко 
г. Прем’єр-міністр України  Роман Шухевич (Тарас Чупринка) 
ґ „Поучення Дітям”  Симон Петлюра 
д. „Тесть Европи”  Микита Хрущов 
е. Голова Директорії УНР (22. січня 1919 р.)  Богдан Хмельницький 
є. „Сонце Руїни”  о. Августин Волошин 
ж. «Помаранчева Революція»  Арсеній Яценюк 
з. Переяславська Угода (1654 р.)  Володимир Мономах 
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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. Назвати 4-х визначних князів або гетьманів і вказати, чим вони прославилися. 
 
 
 
﴾    ﴿ б. Назвати 4 історичні місця – пам’ятки Києва.               
 
  
 
﴾    ﴿ в. Назвати 4 події чи постаті, які спричинилися до українського національного      
                відродження наприкінці 19-ого ст. або на початку 20-ого ст. 
 
 
 
﴾    ﴿ г. Назвати 4-х окупантів українських земель після Першої світової війни. 
                        
 
                        
﴾    ﴿ ґ. Назвати 3 українські військові формації 20-ого століття; що про них знаєте?   
 
 
 
﴾    ﴿ д. Причини й наслідки українського Голодомору (1932 – 33 рр.). 
 
 
 
﴾    ﴿ е. Що знаєте про т.з. „ґласность” та „перестройку”?  Вплив на Україну. 
 
 
 
(     ﴿ є. „Помаранчева революція”.  Причини, провідники, учасники, наслідки. 
 
 
 
﴾    ﴿ ж. Назвати 4-х українських президентів; що про них знаєте?   
 
 
 
﴾    ﴿ з. Що знаєте про походження слова/назви Україна?   Назви України в минулому. 
 
 

 
сторінка 2 / 2 


