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Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ 
 
Школа Українознавства в _____________________________________               13 квітня 2019 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. Україна – незалежна держава в європейському світі. Кордони, сусіди. 
﴾    ﴿ б. Вплив географічного положення України на історію та долю нашого народу. 
﴾    ﴿ в. Український народ: кількість, густота та національний склад українців. 
﴾    ﴿ г. Українці поза межами її етнічної території: їх історія, життя, надбання, тощо. 
﴾    ﴿ ґ. Природа України: назвіть та опишіть природні зони: характеристика, розміщення. 
﴾    )     д. Кліматичні пояси України: особливості кліматичних зон та їх розташування. 
﴾      ﴿   е. Гідрографія України: моря, ріки, водоймища, озера, джерела, болота, канали. 
﴾      ﴿   є. Роди ґрунтів на Україні: їх творення, роди, характеристика й розміщення 
﴾    ﴿ ж.Господарство України: головні риси, галузі, економічні райони й перспективи. 
﴾    ﴿     з. Хвилі еміґрації українців до США: коли й якими вони були за характером?  
 
 
І І ЧАСТИНА:  Знайдіть відповідники (корисні копалини України пов’язані з даними  
                            географічними положеннями/характеристиками) й позначіть літерами.        
                            Час: 20 хвилин.  Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів. 
 
 Географічне положення/характеристика  Корисна Копалина 

України 
а. поблизу Кривого Рога, на Полтавщині, в Запорізькій області – 

світового значення поклади 
 марганець 

б. в Прикарпатті, на півдні України на дні Чорного моря  залізна руда 
в. у Прикарпатті, а зокрема, в Калуші на Івано-Франківщині  титан, нікель, боксит й 

мармур 
г. в Закарпатті, на Донбасі, та на дні української частини Чорного моря  золото 
ґ на Правобережжі в Кіровоградській області -  в районі Олександрії  мідь 
д. Львіська область – найбільші в Європі поклади  кам’яне вугілля 
е. на Донбасі та на межі між Львівською і Волинською областями  буре вугілля 
є. Нікопольський басейн – більше половини світових покладів  нафта і природний газ 
ж. Волинський рудний район – поклади знайдені останніми роками  сірка 
з. в товщах Українського щита – величезні покпади  калійна сіль 
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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.  Назвати 4 галузі «географії». Що вивчає кожна з них? 
 
 
 
 ﴾     ﴿    б.  Назвати 4 важливі місця-пам’ятки України та їх історичне значення. 

 
  
﴾     ﴿  в.  Назвати 4 міста-мільйонери України. Що про них знаєте? 
  
 
 
 ﴾     ﴿  г.  Назвати 4 одиниці адміністративно - територіального поділуУкраїни. 
 
 
 
﴾    ﴿    ґ. Назвати 3 племена – історичних мешканців Карпат та найвищу точку гір. 
                  
 
 
﴾    ﴿    д. Назвати 3 природоохоронні території України. Чим вони важливі? 
    
                 
 
﴾    ﴿    е. Назвати 4 притаманні особливі риси, типові для всього українського народу. 
            
 
 
﴾    ﴿    є. Назвати 4 внески українців в світову цивілізацію – в науку, культуру, мистецтво і т.п.                   
 
 
 
 
﴾    ﴿    ж.Які території, області зайняли останніми роками ворожі Україні війська? Яке їх   
               економічне значення для України? 
 
 
 
﴾    ﴿    з. Українські землі мають різні історично-географічні назви: н.п. Галичина; Покуття;  
              Волинь; Правобережна, Лівобережна і Закарпатська Україна; Буковина; Бесарабія, 
              Поділля; Запоріжжя і Слобожанщина. Виберіть та коротко охарактеризуйте 2 із них. 


