
Культура 09 
 

10-15-2022 

Тиждень #6 
 

Лекція 20: 

   Інші роди народного мистецтва 

(прозірка 33 - закінчення) 

 

Завдання (з книжки Українська Культура І): 
 

 

 Прочитати: 

 

Лекція #1: 

Поняття культури 

ст. 126-129. 

 

 Виконати: 

 

Виконати залучений іспит. 

 

 

 

 
ZOOM інформації 

Andriy Pereklita is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic:  Рідна Школа, 9 кл. Культура 

Time:   Every week on Sat, 11:45 AM 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89780876409?pwd=aENzbjk1YjRUNmxHallibEJMRmtP

QT09 

Meeting ID: 897 8087 6409 

Passcode: 158824 

https://us02web.zoom.us/j/89780876409?pwd=aENzbjk1YjRUNmxHallibEJMRmtPQT09
https://us02web.zoom.us/j/89780876409?pwd=aENzbjk1YjRUNmxHallibEJMRmtPQT09
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Культура 9 

Контрольна робота: 

 

А. Знайдіть пару (28 точок) 

1.  кераміка __ українське слово на металь «бронза» 

2. крапочки __ знак чи предмет який представляє якусь ідею або прикмету 

3. інкрустія __ керамічні орнаментальні плитки 

4. свастика __ представлення початку світу, символ світу людини 

5.  дерево життя __ зібрання урожаю – особливо зерна на полю  

6.  силянки __ душа потопленої дівчини. Вона живе у ріках і озерах.  

7.  ліжник __ лиш цвите на мить у ніч на Купала 

8.   оберіг __ посуд зроблений із глини і випалений щоб став твердий 

9.   кахлі __ предмет який охороняє від злого 

10.  мальованка __ символ руху сонця по небі 

11. писяльце __ ґерлянд на голову, сплетений із трав та полевих квітів 

12. низинка __ різьба, де на поверхню дерева вкладають інший матерял 

13. гапт __ писанка поділена на 40 трикутників 

14. долото __ дуже гострий ніж який вживається щоб різьбити дерево 

15.  вінок __ вважається символом народження та воскресіння 

16. безконечник __ рурочка настромлена на патичок, якою пишемо писанки 

17. русалка __ найстарший стіб (техніка) вишивання 

18. жнива __ передні зуби слона, мамута чи моржа 

19. косити __ прикраси вирізані із білого або кольорового паперу 

20. яєчко __ символ дощу, зір, сліз 

21. Власова борода __ стинати косою траву, щоб худоба мала що їсти зимою 

22. папороть __ останний сніп пшениці зібраний підчас жнив 

23. ікла __ виробництво скла 

24. гутництво __ жіночі прикраси на шию, зроблені із скляних кульок 

25. витинанка __ дерев’яне яйце, із мальованими взорами 

26. латунь __ вишивання шовковими золотими і срібними нитками 

27. сорок клинів __ символ безконечного руху: сонця і місяця; життя; сезонів 

28. символ __ декоративне вовняне покриття на ліжко 
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Б. Напишiть відповідне слово (1 точка кожне слово) 

29. в Україні відбувають принайменше 5 різних свят підчас літа й осени. Вичисліть хоч 3: 

________________, ________________, _______________. 

30. Назвіть два головні центри виробу кераміки в Україні: _______________, i 

___________________. 

31. На західних землях України на вишивках, в кераміці та килимах переважають 

____________________________ взори і мотиви. Натомість в центральних та 

східних частинах України переважають  ______________________ мотиви. 

32. Кераміка трипільців переважно мальована __________________, 

___________________, і _________________ кольорами. 

33. Рушник має велике значення у  __________________ обрядах, зокрема в обрядах 

_______________________ і ______________________. 

34. Українська вишивка переважно уживає __________________ та __________________ 

кольори. Проте в деяких частинах України теж уживають різні інші кольори. 

Назвіть ще хоч два ________________,  i _________________. 

35. У різьбі по дереву, кераміці, у взорах вишивки часто знаходиться восьмикутна зірка-

рожа. Вона символізує:  _________________,   і  ____________________. 

36. В традиційній українській хаті, ікони часто прикрашені  __________________ 

_______________. 

37. На писанках, кераміці та у вишивках часто знаходиться восьмикутна зірка-рожа. Вона 

символізує:  _________________,   і  ____________________. 

38. в Україні знаходяться 4 головні роди писанок. Вичисліть хоч 3: 

________________, ________________, _______________. 
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В. подайте відповідь повними реченнями (6 точок): 

24. На вашу думку, чому майже всі українські свята та звичаї мають щось до діла із 

землею, хлібом, зерном, чи силами природи? Поясніть: 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


	9 кл. Культура 10-15-2022
	9 кл. Культура 10-15-2022
	9 кл. Лекція #1._Поняття культури.pdf

	9 кл Культура контрольна робота 10-15-2022.pdf

