
Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Школа Українознавства в _________________________________  27. квітня 2013 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. Порівняйте значення слів“культура” й “цивілізація”; хто їх творить?                 
﴾    ﴿ б. Матеріяльна культура українського народу – харч, одяг, житло, село, знаряддя 
                  праці, засоби транспорту. 
﴾    ﴿ в. Соціяльна культура українського народу: одиниця, сім’я, родина, спільнота, народ –  
                  звичаї та обряди за календарем, пов’язані з родинним життям чи з працею. 
﴾    ﴿ г. Духовна культура українського народу – християнство, світогляд наших людей. 
﴾    ﴿ ґ. Архітектура України – характеристика, стилі, роки, репрезентанти й пам’ятки.  
﴾    ﴿ д. Різьба й скульптура, малярство чи графіка – постаті, їх творчість та спадщина. 
﴾    ﴿ е. Український драматичний театр чи кіно – головні етапи й впливи, значення 
                  мистецтва в житті нашого народу. 
﴾    ﴿ є. Український народний танок або клясичний балет.  Роди народних танців і  
                 виконавці.  Найважливіші постаті та ансамблі балету в Україні чи на еміґрації. 
﴾    ﴿ ж.Українська музика: народні пісні та музичні інструменти, церковна музика,  
                 опера чи сучасна естрадна.  Що знаєте про капелі українських бандуристів?      
﴾    ﴿ з.  Шкільництво, освіта й бібліотекарство в Україні й на еміґрації – головні етапи.  
      
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  Олександр Довженко  
б. Режисер і керівник театру «Березіль»  Григорій Сковорода 
в. Один із найважливіших скульпторів модерних часів  Юрій Нарбут 
г. Найбільш відомий український філософ  Іван Мазепа 
ґ Один із найвідоміших українських кінорежисерів   Василь Кричевський 
д. Великий меценат, фундатор будівлі українських церков  Микола Лисенко 
е. Творець школи малярів «монументалістів»  Михайло Бойчук 
є. Один з найбільш відомих хореографів народних танців  Лесь Курбас 
ж. Найвизначніший український композитор  Олександер Архипенко 
з. Спричинився до розквіту української графіки ХХ-ого ст.  Павло Вірський 
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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. Що знаєте про особливості української народної вишивки? 
 
 
 
﴾    ﴿ б. Що знаєте про писанкарство, про символічну орнаментацію писанки?  
 
                   
  
﴾    ﴿ в. Що знаєте про Трипільську культуру?   
 
 
 
﴾    ﴿ г. Що знаєте про іконостаси?  Розположення ікон на іконостасі.  
 
 
 
﴾    ﴿ ґ. Що знаєте про стан української мови й культури в сучасній Україні? 
 
 
  
﴾    ﴿ д. Український національний гімн: чиї слова, чия музика? 
 
 
 
﴾    ﴿ е. Що знаєте про складові расові (racial) елементи українського народу? 
 
 
 
﴾    ﴿ є. Чим відрізняється українська хата від хат американських? 
 
 
 
﴾    ﴿ ж. Назвати 4 визначні українські музеї в США та їх завдання. 
 
 
 
﴾    ﴿ з. Які знаєте українські громадсько-культурні організації в США?   
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