
Шкільна Рада при УККА — Централя шкіл українознавства в США

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  
З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Ім’я та прізвище учня/учениці  ________________________________ Оцінка ____ 
Школа Українознавства в ______________________________ 9 квітня 2021 року 

Пропонований час на цей іспит:  90 хвилин. Усіх точок (балів): 100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
І   ЧАСТИНА: Напишіть есей на одну з нижче поданих тем.  30 хвилин. 20 точок. 

а.   Літературна творчість княжих і козацько-гетьманських часів (види та 
     тематика літературної творчости, відомі автори, видатні твори). 

б.  Життя і творчість одного з найвидатніших українських письменників (події в   
     житті, які вплинули на творчість, визначні твори, літературні жанри/форми,  
     тематика творів, місце в розвитку української  літератури).  

в.  Рух шістдесятників в літературі (представники, творчість, мета    
      шістдесятницького руху, відношення до соціялістичного реалізму, значення). 

ІІ ЧАСТИНА:  Сполучіть автора зі своїм твором.     10 хвилин.  20 точок/балів. 

назва твору ! автор

а «Мойсей», «Каменярі» Ольга Кобилянська

б «Тіні забутих предків» Григорій Квітка-Основ’яненко

в «Сини», «Камінний Хрест» Леся Українка

г «Маруся», «Салдацький патрет» ігумен Данило

ґ «Слово про Закон і Благодать» Тарас Шевченко

д «У неділю рано зілля копала», 
«Земля»

Михайло Коцюбинський

е «Бояриня», «Роберт Брюс» Василь Стефаник

є «Микола Джеря», «Кайдашева сім’я» Іларіон (митрополит)

ж «Посланіє і мертвим, і живим, і 
ненародженим…», «Гайдамаки»

Іван Франко

з «Ходіння» паломника до Святої 
Землі

Іван Нечуй Левицький
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КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЧАСТИНА В:  Коротко відповісти на кожне питання.         50 хвилин. 60 точок. 

1. Розкажіть про літописи княжих і козацько-гетьманських часів.  Подайте назви 
літописів, описані в них події, ідейну спрямованість літописів, мовні особливості. 

2.  Розкажіть про твір «Слово о полку Ігоревім»: його характер, коли та ким напи-
саний і про що розповідає. Яке його значення в українській та світовій літературі? 

3.  Якою була тематика і мова української драми середньої доби (козацько-
гетьманських часів)? Що таке містерії-міраклі-мораліте, інтермедії, вертепні 
драми? 

4.  На які теми писав Тарас Шевченко? Подайте приклади поем для перелічених 
вами тем. 

5.  Назвіть твір (повість/новелю/драму), в якому зображене життя в українському 
селі в будьякому періоді. Подайте автора, опишіть долю головних персонажів. 

6. Назвіть трьох українських письменників і поетів періоду від 1960-х років до 
сьогодні, в Україні чи в діяспорі. Подайте цікавий факт про творчість кожного. 

7. Розкажіть про творчість одного з представників модерної української драми: 
Володимира Винниченка або Миколи Куліша. Яка тематика цікавила даного авто-
ра? Назвіть один його драматичний твір, тему і конфлікт, що розкривається в драмі. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8.  Назвіть літературний твір на історичну тему, подайте автора та історичну подію, 
описану в тому творі. Опишіть ідею (основну думку) твору. 

9. Назвіть трьох визначних жінок в українській літературі. Назвіть твір, в якому 
жінка виступає головним персонажем (героїною). В якому образі зображена героїня 
твору? 

10. Опишіть історичну заслугу Івана Котляревського та о. Маркіяна Шашкевича у 
розвиткові української літератури. Поясніть значення твору «Енеїда» та гуртка 
«Руська Трійця».
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