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Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Школа Українознавства в ________________________________     18. квітня 2015 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. Значення слова “література”. Значення літератури в житті українського народу. 
﴾    ﴿ б. Характерні риси та зразки творчости літератури княжої дюби.   
﴾    ﴿ в. Козацькі літописи; історичні пісні й думи середньої доби – Тематика? Значення?   
﴾    ﴿ г. Заслуги І. Котляревського або М. Шашкевича в історії української літератури. 
﴾    ﴿ ґ. Вершини літератури - Тарас Шевченко, Іван Франко чи Леся Українка. 
﴾    ﴿ д. Літературна спадщина О. Кобилянської, М. Коцюбинського чи В. Стефаника. 
﴾    ﴿ е. «Розстріляне Відродження» – Представники, мета й значення. Поети неоклясики. 
﴾    ﴿ є. Трагедія Голодомору в літературі - автори, твори, зміст та їх значення. 
﴾    ﴿ ж.«Шестидесятники» - Ліна Костенко й Василь Симоненко – життя й творчість. 
﴾    ﴿ з. Загальні характерні риси української літератури. Теми, стилі, впливи, значення 
 
 
І І ЧАСТИНА: Знайдіть відповідники (тобто авторів даних творів) й позначіть літерами.        
                          Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 
 

 Твори написані даним автором   Автор 
а. Тигролови  Василь Симоненко 
б. Інститутка  Іван Багряний 
в. Чорна рада  Іван Нечуй-Левицький 
г. Лебеді материнства  Леся Українка 
ґ Кайдашева сім’я  митрополит Іларіон 
д. Буржуйка  Пантелеймон Куліш 
е. Слово про закон і благодать  Василь Барка 
є. Захар Беркут  Іван Франко 
ж. Жовтий князь  Микола Понеділок 
з. Бояриня  Марко Вочок 
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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. Що таке казка, леґенда й байка? Чому казка-леґенда-байка – це так званий міст 
між усною та писемною літературою? 
 
 
 
 
﴾     ﴿ б. Які знаєте українські літописи? Літописці? Подайте їх характеристику/значення.  
 
 
  
 ﴾    ﴿ в. “Поучення Дітям”. Автор? Головні думки твору? Цінність в нашій літературі? 
 
 
 
﴾    ﴿ г. Віршована чи драматична українська література середньої доби? Мова? Тематика?  
 
 
 
﴾    ﴿ ґ. Боровиковський, Гребінка, Глібов – байкарі 19. ст. Що знаєте про їхню творчість? 
 
 
 
 
﴾    ﴿ д. Назвіть чотирьох визначних жінок в українській літературі. Головні заслуги?  
 
   
 
 
﴾    ﴿ е. Максим Рильський, Володимир Сосюра чи Микола Хвильовий – твори. 
 
 
 
﴾    ﴿ є.  Розкажіть про життя і творчість Олеся Гончара чи Миколи Руденка.                
 
 
 
﴾    ﴿ ж. Що знаєте про Уласа Самчука, Івана Багряного чи Василя Барку? 
 
 
 
﴾    ﴿ з. Письменники сучасної української літератури. Розкажіть про їхню творчість. 


