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Шкільна Рада при УККА 

Централя Шкіл Українознавства в США 
 

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Школа Українознавства в _____________________________________         28 квітня 2018 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.Що таке «етнографія» (або народознавство)? Назвіть етнографічні реґіони України.  

               Опишіть декілька улюблених елементів української етнографії.                                                         

﴾    ﴿ б. Яка різниця між «культурою» (або духовою культурою) і «цивілізіцією» (або  

                матеріяльною культурою)? Які ділянки входять в кожну з них? Які впливи, джерела? 
﴾    ﴿ в. Архітектура України: риси архітектурних стилів і роки розвитку, визначні пам’ятки. 

﴾    ﴿ г. Малярство, графіка (або ґраверство) чи скульптура – виберіть та опишіть одну із    

                ділянок українського образотворчого мистецтва.                     

﴾    ﴿ ґ. Український театр – „вертепна” драма, театр „Березіль” та театр на еміґрації – деталі. 

﴾    ﴿ д. Українське кіномистецтво: головні етапи розвитку, визначні фільми та кінорежесери. 

﴾    ﴿ е. Українська музика: народні пісні, церковна, класична та сучасна музика, славні опери. 

﴾    ﴿ є. Український народний танок і класичний балет - види народних танців і виконавці.  

                Ансамблі українського народного танцю і балету. 

﴾    ﴿ ж.Розвиток української науки/шкільництва: головні етапи, де, хто й коли? 

﴾    ﴿      з. Національний характер українців: риси національної вдачі та світогляду. 

 

 І І ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (тобто постаті пов’язані з даною ділянкою 

                             культури) й позначіть літерами. 

                            Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів.                                                                                                                                   

 Ділянка Культури  Постаті  пов’язані з даною ділянкою Культури 
а. Кінорежисери  Памфілій Юркевич і Григорій Сковорода  
б. Меценати - опікуни культури  М. Березовський, Д. Бортнянський й А. Ведель 
в. Архітектори  Михайло Бойчук і Тарас Шевченко 
г. Скульптори  Павло Вірський й Василь Авраменко 
ґ Винахідники (Inventors)  Костянтин Острозький та Іван Мазепа 
д. Малярі  Ігор Сікорський та Іван Пулюй 
е. Композитори   Василь Кричевський й Радослав Жук 
є. Режисери  Лесь Курбас і Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) 
ж. Хореографи народних танців  Олександр Архипенко й Леонід Молоджанин 
з. Філософи  Сергій Параджанов і Олександр Довженко 
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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. Визначити деякі риси Трипільської культури, сліди яких збереглись в українській        

                культурі та житті народу по сьогодні. 

 

 

 

﴾    ﴿ б. Українські звичаї та обряди пов’язані з циклом життя одиниці, родини або спільноти. 

                   

  

 

 

﴾    ﴿ в. Назвати 4 традиційні ремесла (trades), які впродовж віків типічно плекались по  

                українських селах. 

 

 

 

﴾    ﴿ г. Назвати 4 визначні будівлі/пам’ятки української архітектури та де вони знаходяться. 

 

 

 

﴾    ﴿ ґ. Що знаєте про символіку орнаментів на українській писанці, вишивці, кераміці? 

 

 

 

﴾    ﴿ д. Що знаєте про хореографію українських народних танців? 

 

 

 

﴾    ﴿ е. Український національний гімн – назва пісні, автор тексту, композитор музики.  

 

 

﴾    ﴿ є. Назвати 4 внески українців (хто й що) у розвиток світової цивілізації - технології? 

 

 

﴾    ﴿     ж.Назвати 4 визначні заклади української вищої освіти на батьківщині або в діаспорі. 

 

 

 

﴾    ﴿ з. Назвати 4 українські музеї, газети/журнали чи громадські організації в США. 


