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Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Школа Українознавства в _________________________________  25. квітня 2015 р. 
 

﴾     ﴿   оцінка.    Ім’я та прізвище учня_____________________________________ 
 
Призначений час на цей іспит - одна година, 40 хвилин.               Усіх пунктів:100. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
І ЧАСТИНА:  Написати (на окремих сторінках) відповіді на дві з десятьох поданих 
                         нижче тем.     Час: 50 хвилин.  Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів. 
 
﴾    ﴿ а. Джерела нашої культури: хліборобство, матріярхат, вірування та демократія. 
﴾    ﴿ б. Звичаї й обряди - за циклом року або пов’язані з працею, родиною чи громадою.  
﴾    ﴿ в. Традиційні ремесла (trades) на українських селах. Розкажіть, що про них знаєте. 
﴾    ﴿ г. Українська ікона - фрески, мозаїки, темпера. Церковна різьба (іконостас). 
﴾    ﴿ ґ. Архітектура України – характеристика, стилі (роки), видатні архітектори й пам’ятки. 
﴾    ﴿ д. Образотворче мистецтво: малярство, різьба, скульптура, графіка. Стилі та їхні  
                представники, періоди й пам’ятки. 
﴾    ﴿ е. Головні етапи розвитку українського театрального мистецтва.   
﴾    ﴿ є. Розвиток української науки/шкільництва – головні етапи, де, хто й коли? 
﴾    ﴿ ж.Народний танок і народна музика: види, виконавці. Стан в Україні й на еміграції.  
﴾    ﴿      з. Яке завдання сучасного українського покоління перед народом для збереження і 
розвитку української культури? 
 
      
І І ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (щодо постатей пов’язаних з даними ділянками 
культури) й позначіть літерами. 
                    Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 
                                                                                                                                      

 Культурна ділянка  Постаті пов’язані з даною ділянкою 
а. Філософи  Михайло Вербицький та Павло Чубинський 
б. Актори  Михайло Грушевський та Володимир Антонович 
в. Малярі  Василь Кричевський та Юрій Нарбут 
г. Композитори   Петро Могила й Андрей Шептицький 
ґ Історики  Іван Пулюй та Іван Сікорський 
д. Український гимн  Олекса Новаківський та Едвард Козак (ЕКО) 
е. Винахідники  Григорій Сковорода та Памфіл Юркевич 
є. Церковні постаті  Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) і Іван Миколайчук 
ж. Графіки  Іван Мазепа та козацька старшина 
з. Козацьке барокко  Микола Лисенко й Дмитро Бортнянський 
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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. Порівняйте значення слів «культура» й «цивілізація».  
 
 
 
﴾    ﴿ б. Що знаєте про Трипільську культуру? Сліди її, які збереглись в нас по сьогодні. 
 
                   
  
﴾    ﴿ в. Духова культура.  Що таке народна мудрість? Світогляд українського народу. 
 
 
 
﴾    ﴿ г. Значення писанки, вишивки чи кераміки в сучасному житті українського народу.  
 
 
 
﴾    ﴿ ґ. Назвати 4 українські традиційні (харчові) страви на щодень й окремі свята. 
 
 
  
﴾     ﴿  д.  Олександер Архипенко - творчість та значення у світовій різьбі. 

 
 
﴾     ﴿  е. Лесь Курбас – доля й значення у розвитку українського модерного театру. 

 
 
﴾     ﴿  є. Олександр Довженко – життя, творчість. Місце в світовій кінематографії.  

 
 
﴾    ﴿     ж.Сучасне українське мистецтво у діяспорі. Які форми мистецтва плекаються? 
 
 
 
﴾    ﴿ з. Назвати 4 українські культурно-освітні чи наукові установи в США; їхні завдання. 
 
 


