
Культура: білет 2 

1.  Які свята пов’язані із церковним або календарним циклем свят? Подайте і 

поясніть 1 до 2 українські обряди й звичаї пов’язані з календарним циклем. 

2.  Що знаєте про символіку орнаментів на українській писанці, вишивці чи 

кераміці?  

3.  Порівняйте значення слів «культура» й «цивілізація». 

Культура: білет 1 

1.  Що знаєте про Трипільську культуру?   

2.  Сучасне українське мистецтво у діяспорі. Які форми мистецтва плекаються? 

 Назвіть одного чи два визначних художників та поясніть чому їхні твори вам 

подобаються чи не подобаються. 

3.  Українська ікона. ЇЇ символіка, художні особливості, розвиток. Назвіть одного 

чи двох іконописців. 



 

Культура: білет 4 

1. Що знаєте про стан української мови й культури під совєтсько-російською 

окупацією та в сучасній Україні?   

2. Техніка розпису і символіка орнаментації писанок. 

3. Які свята пов’язані із родинним циклем свят? Подайте і поясніть 2 

українські обряди й звичаї пов’язані з родинними святами. 

Культура: білет 3 

1. Назвати декілька визначних постатей української церкви, і як вони 

спричинилися до розвитку української культури чи релігії в Україні. 

2. Дохристіянські вірування і їхний вплив на українську культуру. 

3. Що знаєте про сучасну популярну (легку, естрадну) українську музику?  

Назвіть деякі визначні групи і поясніть чому вони вам подобаються. 



 

Культура: білет 6 

1. Назвати українські традиційні (харчові) страви на окремі свята і поясни 

символіку хліба в українській культурі. 

2. Соціялістичний реалізм. Пояснити що це є, його завдання, тематика творів. Чи 

можете навезти один чи два приклади мистців чи картин? 

3. Український національний гимн. Назвати автора слів і композитора музики. 

Пояснити важливість слів для вас.  

Культура: білет 5 

1. Назвати українські народні музичні інструменти та поясни чому вони важливі 

в українській культурі. 

2. Козацьке барокко, пояснити що це є, і розповісти про ролю гетьмана Івана 

Мазепи та інших гетьманів у розвитку церковного будівництва. 

3. Якими способами можуть сьогоднішні українські покоління приєднатися до 

збереження і розвитку української культури?  



 

Культура: білет 8 

1. Шістедесятники. Хто вони? Поясніть мету письменників, малярів, режисерів, 

композиторів  цього періоду? Назвіть декілька. 

2. Дохристіянські вірування і їхний вплив на українську культуру. 

3. Що знаєте про українські народні пісні? Назвати чотири групи (види), на які 

діляться українські народні пісні. Дайте приклади. 

Культура: білет 7 

1. Що знаєте про українських барокових композиторів? Опишіть життя і 

творчість одного із видатнійших – Веделя, Березовського або Бортнянського. 

2. Описати український національний одяг. 

3. Назвати деякі українські музеї, газети/журнали, громадські організації чи 

наукові установи в США; та коротко поясніть їхнє завдання щодо української 

та міжнародної громади. 



Культура: білет 9 

1. Назвіть 4 традиційні ремесла які впродовж віків типічно плекаються по 

українських селах і містах. 

2. Що знаєте про хореографію українських народних танців. 

3. Назви 4 внески українців (хто і що) у розвиток світової цивилізації—технології. 

Культура: білет 10 

1. Назвати 4 визначні будинки української архітектури, та де вони знаходяться. 

2. Що знаєте про іконостас? Що це, символізм, розташовання найголовнійших 

ікон. 

3. Розкажіть про Олександра Архипенка. Чому він важний для української та 

світової культури? 


