Шкільна Рада при УККА
Централя Шкіл Українознавства в США
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ
З УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Школа Українознавства в _________________________________ 30. квітня 2011 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) відповіді на дві з десятьох поданих
нижче тем.
Час: 40 хвилин. Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів.
﴾
﴾
﴾

﴿
﴿
﴿

﴾

﴿

﴾

﴿

﴾
﴾
﴾
﴾
﴾

﴿
﴿
﴿
﴿
﴿

а. Поняття культури й цивілізації. Головні джерела української культури.
б. Етнографія. Побут українського народу (село, житло, одяг, харч, заняття).
в. Українські традиції, звичаї та обряди за циклом року, пов’язані з працею,
або із життям громади, родини чи людини.
г. Головні види українського народного ужиткового мистецтва: як н.п.
кераміка, вишивка, писанка, різьба в дереві, ткацтво, ґердани.
ґ. Архітектура України: які стилі архітектури були найбільш поширені в
Україні й коли вони панували? Характеристика й пам’ятки.
д. Українське малярство – характерні риси, коли панували й репрезентанти.
е. Українська музика – розвиток, головні етапи, форми, постаті та значення.
є. Український театр і кіномистецтво: головні мети та етапи. Сучасний стан.
ж.Історія розвитку науки, освіти й шкільництва на українських землях.
з. Графіка, ґраверство, різьба й скульптура. Описати дві з вище поданих
ділянок ураїнського мистецтва.

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

Ділянки культури

Постаті пов’язані з даними ділянками культури

Драматурги
Малярі
Історики
Музичні етнографи
Науковці/Вчені
Церковні діячі
Графіки
Композитори
Різьбарі/Скульптури
Філософи

Григорій Китастий та Володимир Івасюк
Олександер Архипенко й Леонід Позен
Памфілій Юркевич і Григорій Сковорода
Юрій Нарбут і Тарас Шевченко
Володимир Кубійович та Іван Сікорський
Михайло Старицький та Йосиф Гірняк
Михайло Мороз і Михайло Бойчук
Йосиф Сліпий та Петро Могила
Філарет Колесса й Микола Лисенко
Володимир Антонович і Михайло Грушевський
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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 особливі національні риси (national traits) українців?

﴾

﴿

б. Що знаєте про стан української мови й культури в сучасній Україні?

﴾

﴿

в. Що знаєте про іконостаси? Розположення ікон на іконостасі.

﴾

﴿

г. Що знаєте про українське кіномистецтво і про Олександра Довженка?

﴾

﴿

ґ. Український національний гімн: чиї слова, чия музика?

﴾

﴿

д. Назвати 4 українські народні музичні інструменти.

﴾

﴿

е. Що знаєте про Козацьке барокко?

﴾

﴿

є. Що знаєте про хореографію українських народних танців?

﴾

﴿

ж.Які знаєте українські громадсько-культурні організації в США?

﴾

﴿

з. Що знаєте про сучасне українське мистецтво в діяспорі?
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