
Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Школа Українознавства в _________________________________  19. квітня 2008 р. 
 

﴾     ﴿   оцінка.    Ім’я та прізвище учня_____________________________________ 
 
Призначений час на цей іспит одна година, 30 хвилин.               Усіх пунктів:100. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
І ЧАСТИНА:  Написати (на окремих сторінках) розгорнуті відповіді на дві з    
                         десятьох нижче поданих тем.   

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

﴾    ﴿ а. Порівняйте значення слів”культура” й “цивілізація”; хто їх творить?                 
﴾    ﴿ б. Особливі культурні риси (traits) українського народу.  Чи Голодомор  
                вплинув негативно на ментальність нашого народу?  Поясніть. 
﴾    ﴿ в. Що знаєте про українські народні пісні та про наші народні інструменти? 
﴾    ﴿ г. Що знаєте про українське народне ужиткове мистецтво?   
﴾    ﴿ ґ. Описати українські обряди – церковні або родинні. 
﴾    ﴿ д. Театральне мистецтво в Україні.  Головні етапи, постаті, і т.д.   
﴾    ﴿ е. Архітектура в Україні – стилі, характеристика й пам’ятки. 
﴾    ﴿ є. Графіка, ґраверство,малярство, різьба й скульптура.  Описати дві з вище 
                поданих ділянок ураїнського мистецтва. 
﴾    ﴿ ж.Філософія - наша народна мудрість.  Що знаєте про Григорія Сковороду? 
﴾    ﴿ з. Етнографія.  Побут українського народу (житло, одяг, харч, заняття). 
 
 
І І ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (щодо постатей пов’язаних з даними 
термінами)     Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 

 
 Термін  Постаті пов’язані з даним терміном 
а. Засновники шкіл  Йосиф Гірняк і Володимир Блавацький 
б. Малярі  Йосиф Сліпий й Андрей Шептицький 
в. Український гімн  Михайло Мороз і Едвард Козак 
г. Скульптури  Олександер Архипенко й Михайло Черешньовський 
ґ Церковна музика  Василь Кричевський та Юрій Нарбут 
д. Актори й Режисери  Михайло Грушевський та Володимир Антонович 
е. Козацьке барокко   Митрополит Петро Могила й князь Костянтин Острозький 
є. Історики  Павло Чубинський та Михайло Вербицький 
ж. Графіки  Іван Мазепа та його старшина 
з. Церковні діячі  Максим Березовський та Артем Ведель 
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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. Що знаєте про Трипільську культуру?   
 
 
 
﴾    ﴿ б. Які знаєте українські громадсько-культурні організації в США? 
 
 
  
﴾    ﴿ в. Який вплив мало християнство на розвиток української культури? 
 
 
 
﴾    ﴿ г. Що знаєте про сучасне українське мистецтво в діяспорі? 
 
 
 
﴾    ﴿ ґ. Що знаєте про капелі українських бандуристів? 
 
 
 
﴾    ﴿ д. Описати розвиток українського шкільництва в діяспорі. 
 
 
 
﴾    ﴿ е. Що знаєте про українську вишивку? 
 
 
 
﴾    ﴿ є. Що знаєте про українську писанку? 
 
 
 
﴾    ﴿ ж. Що знаєте про український народний танок? 
 
 
 
﴾    ﴿ з. Що знаєте про іконостаси? Розположення ікон на іконостасі.   
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