Шкільна Рада при УККА
Централя Шкіл Українознавства в США
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ
З УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Школа Українознавства в _________________________________ 24. квітня 2010 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. Що таке культура, хто її творить? Які складники найбільше вплинули на
розвиток української культури впродовж нащої історії?
б. Етнографія. Побут українського народу (село, житло, одяг, харч, заняття).
в. Що таке ікона. Що таке іконостас? Яке є розміщення ікон на іконостасі?
г. Театр в Україні – розвиток, головні етапи, форми, постаті та значення.
ґ. Українські звичаї та обряди за циклом року, пов’язані з працею, або із
життям родини/людини.
д. Головні види українського народного мистецтва (кераміка, вишивка,
писанка, різьба в дереві, ткацтво, ґердани).
е. Наука й освіта в Україні – розвиток, головні етапи, постаті та значення.
є. Що таке архітектура, які її головні цілі? Які стилі архітектури були
найбільш поширені в Україні, й коли вони панували?
ж.Українські малярі ХІХ ст. – в яких стилях і на які теми вони малювали.
з. Українська музика – розвиток, головні етапи, форми, постаті та значення.

І І ЧАСТИНА: Знайдіть відповідники (щодо постатей пов’язаних з даними
термінами) Час: 20 хвилин. Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів.
а.
б.
в.
г.
ґ
д.
е.
є.
ж.
з.

Термін

Постаті пов’язані з даним терміном

Композитори
Митрополити
Історики
Український гімн
Науковці/Вчені
Архитекти
Актори
Засновники шкіл
Малярі
Оперні співаки

Данило Забалотний та Іван Пулюй
Соломія Крушельницька й Павло Плішка
Радислав Жук і Дмитро Дяченко
Петро Могила й Костянтин Острозький
Олександер Кошиць і Микола Леонтович
Тарас Шевченко й Едвард Козак
Михайло Вербицький та Павло Чубинський
Іларіон й Андрей Шептицький
Володимир Блавацький та Микола Куліш
Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич
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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 українське кіномистецтво і про Олександра Довженка?

﴾

﴿

б. Назвати (4) українські народні музичні інструменти.

﴾

﴿

в. Назвати (4) українські традиційні страви на щодень й окремі свята.

﴾

﴿

г. Назвати (4) групи (види), на які діляться українські народні пісні.

﴾

﴿

ґ. Що знаєте про українську філософію і про Григорія Сковороду?

﴾

﴿

д. Який вплив мало Християнство на розвиток української культури?

﴾

﴿

е. Що знаєте про особливі національні риси (national traits) українців?

﴾

﴿

є. Що знаєте про хореографію українських народних танців?

﴾

﴿

ж. Що знаєте про Трипільську культуру?

﴾

﴿

з. Що знаєте про визначні українські музеї в США та їх головне завдання?
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