
Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Школа Українознавства в ________________________________     12. квітня 2014 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. Початки оригінального письменства – тематика, мова, мистецька вартість. 
﴾    ﴿ б. Розвиток нашої літератури в середній добі: характер, впливи, мовні зміни. 
﴾    ﴿ в. Нова доба: тріюмф нашої мови - Котляревський, Шашкевич, Федькович. 
﴾    ﴿ г. Вершини літератури - Тарас Шевченко, Іван Франко чи Леся Українка. 
﴾    ﴿ ґ. Реалізм наприкіці 19 ст. – М. Вовчок, І. Нечуй-Левицький чи П. Мирний. 
﴾    ﴿ д. Українська література в УССР.  Творчість 1920-х («Розстріляне Відродження»)     
                 або 1960-х років («Шестидесятники»). 
﴾    ﴿ е. Трагедія Голодомору в літературі - автори, твори, зміст та їх значення. 
﴾    ﴿ є. Еміґраційна література: початки заокеанської літератури - автори, твори, значення. 
﴾    ﴿ 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. 
 

 Твори написані даним автором   Автор 
а. Царівна й Земля  Олесь Гончар 
б. Сучасникам і Душа на сторожі  Марко Вовчок 
в. Собор і Прапороносці  Олег Ольжич 
г. Незнаному воякові й Стріляйте  Улас Самчук 
ґ Сонячні клярнети й Скорбна мати  Ольга Кобилянська 
д. Камінний Хрест і Сини  Микола Понеділок 
е. Лебеді материнства й  

Берег чекань 
 Павло Тичина 

є. «Соборний борщ» (збірка гумористики) 
й Буржуйка 

 Василь Стефаник 

ж. Волинь, Ост і Марія  Олена Теліга 
з. Інститутка й Маруся  Василь Симоненко 
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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. Походження та значення слова «література». Роди літератури. Приклади.  
 
 
 
﴾    ﴿ б. Література на Україні до прийняття християнства. Хто створив нашу абетку? 
 
 
  
﴾    ﴿ в. «Слово о полку Ігоревім». Період написання, стиль, події, значення. Автор? 
 
 
 
﴾    ﴿ г. Григорій Сковорода. Розкажіть про життя, творчість, філософія та значення. 
 
 
 
﴾    ﴿ ґ. Період романтизму. Яких знаєте представників? Тематика й характер творів. 
 
 
 
﴾    ﴿ д. Валуєвський та Емський укази. Чому й коли? Значення для нашої літератури.  
 
   
 
﴾    ﴿ е. М. Вовчок, О. Кобилянська, Л. Українка. Як вони висвітлили долю жінки? 
 
 
 
﴾    ﴿ є. Що знаєте про Максима Рильського, Володимира Сосюру чи Миколу Хвильового?                
 
 
 
﴾    ﴿ ж. Що знаєте про Ліну Костенко, Олеся Гончара чи Миколу Куліша/Леся Курбаса? 
 
 
 
﴾    ﴿ з. Що знаєте про Уласа Самчука, Івана Багряного чи Василя Барку? 
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