
Шкільна Рада при УККА 
Централя шкіл українознавства в США

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  
З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ !

Школа українознавства в __________________________________________    16 травня 2020 року !
Ім’я та прізвище учня________________________________________________     Оцінка:  _______ !
Призначений час на цей іспит - одна година 40 хвилин.                               Усіх пунктів (балів):100. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(     )   І ЧАСТИНА:  Написати (на окремих сторінках) есеї на дві з нижчеподаних тем. 
                                     Час: 50 хвилин.  Дві теми по 20 пунктів; разом: 40 пунктів. !
(     ) а. Головні заслуги Володимира Великого, Ярослава Мудрого чи Володимира Монамаха.    
(     ) б. Перехід наслідства Київської Русі до Галицько-Волинської Держави – як, коли, хто? 
(     ) в. Козацтво – причини, коли? Роль Байди Вишневецького чи Петра Сагайдачного. 
(     ) г. Значення постаті Богдана Хмельницького чи Івана Мазепи в житті українського народу. 
(     ) ґ. Україна в 19-му ст. у складі Російської та Австро-Угорської імперій.  Репресії, реформи.                    
(     ) д. Визвольні Змагання (1917-1921 рр.). Поділ українських земель між двома світовими 
                війнами (1921-1939 рр.). 
(     ) е. Причини й наслідки Голодомору (1932-1933 рр.) в Україні. 
(     ) є. Українська Повстанська Армія (УПА).  Боротьба народу проти окупантів під час і після   
                ІІ Світової війни. 
(     ) ж. Рух спротиву й репресії 1960-1980-х рр. в Україні (Шістдесятники, Правозахисний рух). 
(     ) з. Політичні, економічні та культурні обставини життя від 1991 р. в самостійній Україні. 
                Що знаєте про найновіші події в Україні? !
(     )   ІІ  ЧАСТИНА:  Знайдіть постать, пов’язану з описаними подіями/заслугами. 
                                      Час: 20 хвилин.  Десять питань по 2 пункти; разом: 20 пунктів. 

Події/Заслуга Постаті, пов’язанаі з даними подіями/
заслугами

а. Переяславська угода Віктор Ющенко

б. Головний командир УПА Ярослав Мудрий

в. Президент Карпатської України 1939 Святослав Завойовник

г. Сьогоднішній президент України Михайло Грушевський

ґ Бендерська Конституція Симон Петлюра

д. Знищив державу хозарів о. Августин Волошин

е. Голова Директорії УНР 1919 року Роман Шухевич («Тарас Чупринка»)

є. «Тесть Европи» Пилип Орлик

ж. «Помаранчева Революція» 2004 р. Богдан Хмельницький
з. Голова Центральної Ради (1917 р.) Володимир Зеленський
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КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

(     )   ІІІ ЧАСТИНА:  Відповісти коротко (2-3 реченнями) на кожне подане питання.    
                Час: 30 хвилин.  Десять питань по 4 пункти; разом: 40 пунктів. !

(     ) а. Які знаєте леґенди про заснування Києва? !!!
(     ) б. Що знаєте про походження назви Україна?  Як ще називався наш край в минулому? !!!
 (     ) в. Історичне тло та підстави прийняття християнства в Україні – значення цієї 
                події, наслідки. !!!
(     ) г. Назвати 4 події чи діячів, які мали великий вплив на національне українське   
                відродження кінця 19 століття - початку 20 століття. !!
(     ) ґ. Назвати 4 держави, які окупували українські землі після Першої світової війни. 

!!
(     ) д. Чому після Другої світоваої війни постали переселенські табори в Німеччині та Австрії?  
                Чому і в які країни згодом подалися українці з тих таборів? 
  !!
(     ) е. Що сталося в Україні 26 квітня 1986 року?  Що сталося 24 серпня 1991 року? !
               !
(     ) є. Що знаєте про «Революцію Гідности» та окупацію Криму й Донбасу в 2013-2014 роках? !!!
(     ) ж. Описати 4 пункти Конституції України про структуру уряду та права громадян. !!!
(     ) з. Назвати 4 українських князів або гетьманів та опишіть одну заслугу кожного з них.
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