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Шкільна Рада при УККА 

Централя Шкіл Українознавства в США 
 

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Школа Українознавства в ___________________________________                  21 квітня 2018 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. Загальні риси української літератури: теми, стилі, впливи, значення.  

﴾    ﴿ б. Початки оригінального письменства в Україні: визначні твори, тематика, мова,  

                мистецька вартість. 

﴾    ﴿ в. Розвиток української літератури в середній добі: характер, теми, впливи, мовні зміни. 

﴾    ﴿ г. Тарас Шевченко або Іван Франко: життя, впливи, твори, значення. 

﴾    ﴿ ґ. Еволюційна роля жінки в творах Марка Вовчка, Лесі Українки та Ольги Кобилянської. 

﴾    ﴿ д. Михайло Коцюбинський або Василь Стефаник: твори, теми, стилі й значення. 

﴾    ﴿ е. Українська література періоду УРСР. Творчість і представники «Розстріляного   

                Відродження» 1920-х років.        

﴾    ﴿ є. Трагедія Голодомору в українській літературі: автори, твори, зміст та їхнє значення. 

﴾    ﴿ ж.«Шістдесятники» - Ліна Костенко й Василь Симоненко – життя й творчість. 

﴾    ﴿ з. Вибрана лектура: автор, зміст, аналіз, значення одного улюбленого твору.   

.    

 

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  Григорій Косинка  

б. Інститутка  Володимир Винниченко  

в. Чорна рада  Іван Багряний 

г. Хлопці з зеленого бору  Іван Франко 

ґ Голова Ході  Олесь Гончар 

д. Буржуйка  Леся Українка 

е. Собор  Микола Понеділок 

є. Борислав сміється  Марко Вочок 

ж. Щось більше за нас  Пантелеймон Куліш  

з. Бояриня  Роман Завадович 
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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 таке усна народна творчість? Подайте три приклади усної творчості. 

 

 

 

﴾     ﴿ б. Що це були «літописи» і що в них записано? Хто писав літописи і на скільки       

                частин ми поділяємо їх? Як називається найдавніший український літопис? 

 

 

 

﴾    ﴿ в. Що знаєте про твір «Слово про похід Ігоря»? Хто його написав? Коли? Про  

                що цей твір розказує? 

 

 

 

﴾    ﴿ г. Валуєвський та Емський укази. Хто їх видав, чому й коли?  Значення для  

                розвитку української літератури. 

 

 

 

﴾    ﴿ ґ. Коли писали козацькі думи і про що в них оповідається? Які знаєте козацькі думи? 

 

 

 

﴾    ﴿ д. Заслуги Котляревського, Шашкевича чи Федьковича в історії української літератури. 

 

 

 

 ﴾    ﴿ е. Назвати три чинники, які вплинули на розвиток літературного таланту Лесі Українки. 

 

  

 

﴾    ﴿ є. Які були головні письменники в часі Визвольних змагань (стрілецька поезія)?  

                Кого і чому називаємо поетом Визвольних змагань? 

 

 

 

﴾    ﴿ ж. Назвати 4 періодичні видання в діаспорі (журнали, газети) в українській мові.   

 

 

 

﴾    ﴿ з. Сучасні українські поети чи письменники: впливи, твори, теми, значення.  


