
Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Школа Українознавства в ________________________________     20. квітня 2013 р. 
 

﴾     ﴿   оцінка.    Ім’я та прізвище учня_____________________________________ 
 
Призначений час на цей іспит - дві години, 30 хвилин.               Усіх пунктів:100. 
 
І ЧАСТИНА:  Написати (на окремих сторінках) відповіді на дві з десятьох поданих 
                         нижче тем. 
                                          Час: 70 хвилин.  Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів. 
 
﴾    ﴿ а. Цінна література давньої доби: твори, автори, теми й значення. Приклади. 
﴾    ﴿ б. Література середньої доби: впливи, ідеї, мова, форми, твори та автори. 
﴾    ﴿ в. Тріюмф нашої мови: заслуги Котляревського, Шашкевича, Федьковича. 
﴾    ﴿ г. Вершини української літератури - Тарас Шевченко або Іван Франко:  
                 життя, твори й теми; діяльність в національному житті нашого народу.   
﴾    ﴿ ґ. Леся Українка - життєві впливи на творчість, мистецька спадщина творів.  
﴾    ﴿ д. Трагедія сталінського режиму - „Розстріляне Відродження” 1920-30 рр. 
﴾    ﴿ е. Трагедія Голодомору в літературі - автори, твори, зміст та їх значення. 
﴾    ﴿ є. Шестидесятники: період відродження 1960-их рр. і реакція 1970-их рр. 
﴾    ﴿ ж.Сучасні українські письменники на батьківщині або поза її межами.  
﴾    ﴿ з. Вибрана лектура. Автор, зміст, аналіз, значення одного улюбленого твору. 
 
 
І І ЧАСТИНА: Знайдіть відповідники (тобто авторів даних творів).           
                          Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 
 
 Лектура/Твір  Автор 
а. Тигролови  Іван Нечуй-Левицький 
б. Інститутка  Микола Понеділок 
в. Чорна рада  Іван Франко 
г. Щось більше за нас  Леся Українка 
ґ Микола Джеря  Іван Багряний 
д. Буржуйка  Марко Вочок  
е. Собор  Володимир Винниченко 
є. Борислав сміється  Пантелеймон Куліш 
ж. Сон  Олесь Гончар 
з. Бояриня  Тарас Шевченко 
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І І І ЧАСТИНА:  Відповісти коротко (2 – 3 речення) на кожне подане питання.    
   Час: 60 хвилин.  Десять питань х 4 пункти; разом: 40 пунктів. 
 

﴾    ﴿ а. Загальні характерні риси української літератури – теми, стилі й т.п.  
 
 
 
﴾    ﴿ б. Казки, байки та легенди – це так званий міст між усною та писемною 
                творчістю.  Поясніть.   
 
 
  
﴾    ﴿ в. Що знаєте про стародавні або козацькі літописи.  Подайте роки, теми,  
                 характеристику та авторів? 
 
 
 
﴾    ﴿ г. Гуманізм, ренесанс і реформація.  Впливи на нашу літературу й наслідки. 
 
 
 
﴾    ﴿ ґ. Що знаєте про Берестейську Унію та про релігійну полемічну літературу? 
 
 
 
﴾    ﴿ д. Представники українського нового романтизму 19-ого ст. Чому романтичні  
                  твори часто алегоричні? 
 
 
﴾    ﴿ е. Еволюційна роля жінки в творах Марка Вовчка, Лесі Українки та Ольги  
                 Кобилянської.  Подайте приклади.   
 
 
 
﴾    ﴿ є. Що знаєте про Максима Рильського, Володимира Сосюру чи Миколу 
                 Хвильового? 
 
 
 
﴾    ﴿ ж. Що знаєте про Олеся Гончара, Василя Симоненка чи Миколу Руденка? 
 
 
 
﴾    ﴿ з. Що знаєте про Олега Ольжича, Олену Телігу чи Богдана Антонича? 
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