
Шкільна Рада при УККА 
Централя шкіл українознавства в США

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  
З УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ !

Школа українознавства в _____________________________________   16 травня 2020 року !
Ім’я та прізвище учня____________________________________________  Оцінка:  _______ !
Призначений час на цей іспит – одна година 40 хвилин.                 Усіх пунктів (балів): 100. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(     )   І ЧАСТИНА:  Написати (на окремих сторінках) есеї на дві з нижчеподаних тем. 
                                    Час: 50 хвилин.  Дві теми по 20 пунктів; разом: 40 пунктів. !
(     ) а. Що таке культура та хто її творить? Джерела формування української культури. 
(     ) б. Матеріальна культура – харчування, одяг, житло, традиційні ремесла. 
(     ) в. Соціяльна культура українського народу – звичаї та обряди, пов’язані з циклом  
                життя людини, родини, громади та календарем хліборобських занять. 
(     ) г. Духовна культура українського народу – християнство, світогляд українців. 
(     ) ґ. Виберіть та опишіть одну з ділянок ураїнського виконавчого мистецтва — театр,   
                кіномистецтво, танок або музика. 
(     ) д. Виберіть та опишіть одну з ділянок ураїнського образотворчого мистецтва —  
                архітектура, малярство, графіка або скульптура. 
(     ) е. Розвиток української науки та шкільництва в різних періодах історії. 
(     ) є. Стан української мови й культури під совєтсько-російською окупацією та сьогодні. 
(     ) ж. Українське мистецтво у діяспорі: види мистецтва, визначні мистці та колективи. 

(     )    ІІ ЧАСТИНА:  Знайдіть постаті, пов’язані з даними ділянками й позначіть літерами.   
    Час: 20 хвилин.  Десять питань по 2 пункти; разом: 20 пунктів. !

Термін Постаті пов’язані з даним терміном

а. Композитори Микола Кибальчич та Іван Пулюй

б. Митрополити Соломія Крушельницька та Павло Плішка

в. Визначні історики Василь Кричевський та Радислав Жук

г. Гімн України Петро Могила та Костянтин Острозький

ґ Винахідники Микола Леонтович та Мирослав Скорик

д. Архітектори Сергій Васильківський та Олекса Новаківський 

е. Актори Михайло Вербицький та Павло Чубинський

є. Засновники шкіл Василь Липківський та Андрей Шептицький

ж. Малярі Володимир Блавацький та Іван Миколайчук

з. Оперні співаки Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич



(     )   ІІІ  ЧАСТИНА:  Відповісти коротко (2-3 реченнями) на кожне подане питання.    
                  Час: 30 хвилин.  Десять питань по 4 пункти; разом: 40 пунктів. !

(     ) а. Трипільська культура: що ми знаємо про неї, пам’ятки, мистецтво. 

!!!
(     ) б. Що знаєте про ікони та іконостаси? Розміщення ікон на іконостасі.   !!!
(     ) в. Назвати 4 частини традиційного українського жіночого або чоловічого одягу. !!!
(     ) г. Назвати 4 традиційні українські страви на щодень чи великі свята. !!!
(     ) ґ. Назвати 4 особливості узорів/кольорів української вишивки, писанки, кераміки. !!!
(     ) д. Назвати 4 українські народні танки чи обрядові хороводи. !!!
(     ) е. Назвати 4 визначні пам’ятки (будівлі) української архітектури та де вони знаходяться. 

!!
(     ) є. Назвати 4 внески українців у розвиток світової науки й технології. !!!
(     )     ж. Назвати 4 українські культурно-освітні чи наукові установи в США; їхнє завдання. !!!
(     ) з. Якими способами можуть сьогоднішні українські покоління долучитися до 
                збереження і розвитку української культури?
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