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Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Школа Українознавства в _____________________________________         13 квітня 2019 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) есеї на дві з десятьох поданих тем. 
                         Час: 50 хвилин.  Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів. 
 
﴾    ﴿ а. Яка різниця між «культурою» (або духовою культурою) і «цивілізіцією» (або  
                матеріяльною культурою)? Які ділянки входять в кожну з них? Впливи, джерела? 
 ﴾    ﴿ б. Трипільська культура: життя й спадщина, її впливи на нас ще по сьогодні.  
﴾    ﴿ в. Звичаї й обряди - за циклом року або пов’язані з працею, родиною чи громадою.  
﴾    ﴿ г. Ужиткове мистецтво та традиційні ремесла (trades) на українських селах. 
﴾    ﴿ ґ. Архітектура України – характеристика, стилі, роки, відомі митці та їхні роботи. 
﴾    ﴿ д. Малярство, графіка й скульптура – виберіть та опишіть одну із ділянок ураїнського 
                образотворчого мистецтва.                     
﴾    ﴿ е. Головні етапи розвитку українського театру або кіномистецтва. 
﴾    ﴿ є. Народний танок чи народна музика: види, виконавці - стан в Україні й на еміґрації. 
﴾    ﴿ ж.Розвиток української науки/шкільництва: головні етапи, де, хто й коли? 
﴾    ﴿      з. Яке завдання сучасного українського покоління перед своїм народом для  
               збереження української культури? 
 
 І І ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (щодо постатей пов’язаних з даними ділянками    
                            культури).  Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 

 Ділянки Культури чи Заслуги 
вибраних постатей 

 Постаті пов’язані з 
даними 

 Ділянками/Заслугами 
а. Батько українського національного стилю архітектури  Павло Вірський 
б. Режисер і керівник театру «Березіль»  Олександер Архипенко 
в. Один із найважливіших скульпторів модерних часів  Олександр Довженко 
г. Найбільш відомий український філософ  Іван Мазепа 
ґ Один із найвідоміших українських кінорежисерів   Микола Лисенко 
д. Великий меценат, фундатор будівлі українських церков  Юрій Нарбут 
е. Творець школи малярів «монументалістів»  Василь Кричевський 
є. Один з найбільш відомих хореографів народних танців  Лесь Курбас 
ж.  Важливий український композитор - музичний етнограф  Михайло Бойчук 
з. Видатний український графік ХХ-ого ст. Автор перших 

українських державних знаків (банкнот і потових марок) 
 Григорій Сковорода 
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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. Український національний гімн – назва пісні, автор тексту, композитор музики.  
 

 
 
﴾    ﴿ б. Візантійські ікони та іконостаси - розміщення ікон на іконостасі.   
                   
  
 
﴾    ﴿ в. Назвати 4 українські народні музичні інструменти. 
. 
 
 
﴾    ﴿ г. Назвати 4 українські традиційні страви на щодень й окремі свята. 
 
 
 
﴾     ﴿  ґ. Що знаєте про особливості узорів української вишивки, писанки? 

 
 
 
﴾    ﴿ д. Назвати 4 типові види регіонального одягу в Україні. 
 

 
 
﴾    ﴿ е. Назвати 4 капелі ураїнських бандуристів чи колективи українських танцюристів. 
 
 
 
﴾    ﴿ є. Назвати 4 складові елементи (ethnic traits) українського народу? Які  
                психологічні риси вчені приписують українському народові? 
 

 
 
﴾    ﴿     ж.Чим відрізняється ваша українська хата від хат американських приятелів? 
 
 
 
 
﴾    ﴿ з. Сучасне українське мистецтво у діаспорі. Які форми мистецтва плекаються? 
 


