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Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Школа Українознавства в ________________________________     22 квітня 2017 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) есеї на дві з десятьох поданих тем. 
                         Час: 70 хвилин.  Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів. 
 
﴾    ﴿ а. «Література» в житті нашого народу - роля християнства, матері та долі. 
﴾    ﴿ б. Казки, байки та легенди – це так званий міст між усною та писемною 
                творчістю.  Поясніть.   
﴾    ﴿ в. Початки оригінального письменства в Україні – тематика, мова, мистецька вартість. 
﴾    ﴿ г. Розвиток нашої літератури в середній добі: характер, тематика, впливи, мовні зміни. 
﴾    ﴿ ґ. Заслуги Котляревського, Шашкевича чи Федьковича в історії нашої літератури. 
﴾    ﴿ д. Вершини літератури - Тарас Шевченко, Іван Франко чи Леся Українки. 
﴾    ﴿ е. Українська література в УССР.  Творчість 1920-х («Розстріляне Відродження»)     
                або 1960-х років («Шістдесятники»). 
﴾    ﴿ є. Трагедія Голодомору в літературі - автори, твори, зміст та їхнє значення. 
﴾    ﴿ ж.Сучасні українські письменники в Україні або в діаспорі: вплив, теми, значення. 
﴾    ﴿ з. Вибрані твори Івана Франка – «Захар Беркут», «Борислав сміється», «Лис Микита»  
               – зміст, аналіз, 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 даними 
авторами  

 Автори 

а. Тигролови  Тарас Шевченко 
б. Інститутка  Іван Нечуй-Левицький 
в. Сон, Кавказ і Гайдамаки  Василь Стефаник 
г. Лебеді материнства  Пантелеймон Куліш 
ґ Микола Джеря  Іван Багряний 
д. Буржуйка  Олесь Гончар 
е. Камінний хрест  Леся Українка 
є. Чорна Рада  Василь Симоненко 
ж. Собор  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 знаєте про стародавні або козацькі літописи?  Подайте характеристику,                     
                провідні ідеї, приблизні роки написання та імена авторів. 
 
 
 
﴾     ﴿ б. “Поучення Дітям”. Автор? Головні думки твору? Цінність в нашій літературі? 
 
 
 
﴾    ﴿ в. Що знаєте про інтермедії чи вертепну драму? Мова? Тематика? Хто виконував? 
 
 
 
﴾    ﴿ г. Леся Українка – розкажіть про три чинники, які вплинули на її творчість. 
 
 
 
﴾    ﴿ ґ. Боровиковський, Гребінка, Глібов – байкарі 19-ого ст. Що знаєте про їхню  
                алегоричну творчість? Які причини, що вони взялися до такої форми літературної  
                творчости? Подайте приклади їхніх творів.   
 
 
 
 
﴾    ﴿ д. Романтизм і реалізм – літературні стилі: подайте характерні риси обох. 
 
 
 
 ﴾    ﴿ е. Назвіть чотирьох визначних жінок в українській літературі. Опишіть їхнє значення і  
                теми, на які вони писали. Подайте приклади їхніх творів.   
 
 
 
﴾    ﴿ є. Що знаєте про життя і творчість М. Рильського, В. Сосюру чи М. Хвильового? 
 
 
 
﴾    ﴿ ж.Що знаєте про життя і творчість О. Ольжича, О. Телігу чи Б. Антонича?  
 
 
 
﴾    ﴿ з. Назвати 4 періодичні видання (журнали, газети) на українській мові.   


