
УРОК 21 

Тема уроку. Особливості економіко-географічного положення Азії. 

Мета: 

навчальна: сформувати знання про особливості економіко-географічного положення Азії, 

склад регіону.; проаналізувати особливості сучасної політичної карти Азії; ознайомити із 

формами державного правління і територіального устрою країн Азії та типами їх економічного 

розвитку; визначити значення міжнародних організацій в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав; 

розвивальна: розвивати вміння критично мислити, виділяти істотні ознаки, порівнювати, 

будувати логічні схеми, встановлювати взаємозв’язки, тлумачити факти та погляди, робити 

висновки, сприяти розвитку комунікативних властивостей мовлення; 

виховна мета: виховувати зацікавленість до сучасного світу, бажання розуміти соціально-

економічні процеси, які в ньому відбуваються. 

 

Хід уроку 

Прийом «Асоціації» 

Завдання. Подумайте, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово «Азія». Запишіть 

у робочий зошит всі слова, які спадають вам на думку. 

 

Азія – унікальний, з усіх точок зору, регіон. Має найбільшу площу серед інших регіонів – 

44,5 млн км
2
, саме тут зародилися перші в історії людства хліборобські цивілізації, було 

винайдено систему числення, різноманітні системи письма, методи гончарства, штучного 

зрошення, здійснено селекцію багатьох сільськогосподарських культур. 

Азія – регіон величезних контрастів: 

 Тут знаходиться найвища (г. Джомолунгма, 8850 м) та найнижча точки суходолу 

(Мертве море, - 400 м); 

 Найбільше за площею (Каспійське море) та найглибше (Байкал) озера; 

 Тут знаходиться полюс холоду (м. Оймякон) та найбільша кількість пустель помірного 

поясу (Алашань, Гобі, Такла-Макан, Бейшань); 

 Поряд з найбагатшими країнами регіону (Японія, Ізраїль) є країни, які займають 

останні позиції в рейтингу країн за рівнем економічного розвитку (Афганістан, Таджикистан, 

Бангладеш, Непал, Бутан). 
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1. Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Площа: 32,24 млн. км2 

Населення: 4,4 млн. осіб 

Кількість країн: 47 

Найбільша за площею країна: Китай, 9597 тис. км2 

Найменша за площею країна: Мальдіви, 298 км2 

Країна з найбільшим населенням: Китай, 1,3 млрд. осіб 

Найвища точка: г. Джомолунга (Еверест), 8 850 м 

Найдовша річка: Янцзи, 5 800 км 

Найбільше озеро: Каспійське море, 367000 км2 

Найбільший острів: Калімантан (Борнео), 744 100 км2 

Азія є найбільшою частиною світу (площа 44 млн км2). 

 



Азія - найбільша частина світу, що майже повністю розташована у Північній півкулі. Азія 

(від давньоассирійського слова асу - схід) - регіон, який займає східну частину материка Євразія, 

має вихід до Атлантичного, Індійського та Тихого океанів (нагадаємо, що Росія за класифікацією 

ООН віднесена повністю до Європи), та острови й архіпелаги, найкрупнішими з яких є 

Зондський архіпелаг, Курильські, Сахалін, Японські, Тайвань, Хайнань, Андаманські, Шрі-

Ланка, Кіпр та інші. Площа Азії (без РФ) - близько 30,3 млн км
3
, площа островів - понад 2 млн 

км
2
. 

ПРИГАДАЙТЕ 

1. На які субрегіони за класифікацією ООН поділяється Азія? Який із регіонів найбільший 

(найменший) за кількістю держав, що його утворюють? 

 

В Азії виділяють три найбільших історико-культурних регіони: індійський 

(південноазіатський), китайський (східноазіатський, або далекосхідний) та арабо-

мусульманський (західноазіатський, або близькосхідний). 
 

Азія поділена на 5 субрегіонів: Східна Азія (5 держав), Південно-Східна Азія (11 

держав), Південна Азія (9 держав), Західна Азія (17 держав) та Центральна Азія (5 держав). 

 
 

В Азії виробляють майже 42 % сукупного світового НВП, тут знаходиться значна кількість 

провідних світових країн – експортерів капіталу, розташований один із трьох головних світових 

центрів економічного розвитку – Азіатсько-тихоокеанський регіон (Японія, країни – «азіатські 

дракони», Китай). Водночас Азія є регіоном вражаючої бідності, де щомісячні доходи мільйонів 

людей становлять менше 20 доларів США, регіоном голоду і найжорстокіших воєнно-політичних 

та релігійноетнічних конфліктів, які щорічно забирають життя тисяч людей. 
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Порівняно з Європою в Азії значно складнішими та різноманітнішими є природні умови. 

Більшість її території займають величезні гірські масиви, нагір'я та плоскогір'я. Серед них – 

найвища гірська система світу – Гімалаї (г. Джомолунгма, 8 848 м) та найбільше заплощею і 

найвище нагір'я – Тибет. 

Величезна територія суходолу Азії та значні океанські простори, що її оточують, формують 

особливі типи клімату: різкоконтинентальний, часто дуже посушливий – у центральних і 

західних частинах регіону та мусонний – на східних і південно-східних окраїнах. Загалом клімат 

східних районів набагато холодніший, ніж на тих самих широтах Європи чи західної частини 

Азії. На великих територіях півночі та північного сходу Азії – холодний арктичний і 

субарктичний клімат, багаторічна мерзлота, що ускладнює умови життя людей та господарське 

освоєння цих районів. 

В Азії працює понад 40 морських портів-велетнів, у т. ч. 11 – у Китаї, 7 – в Японії, 6 – у 

Республіці Кореї, 4 – в Індії. Три найбільші у світі з них – Шанхай, Сінгапур, Тяньцзінь. 

Деякі  азійські країни мають острівне положення, є країни-архіпелаги. По-друге, в Азії існує 13 

континентальних країн, що розташовані всередині материка, тобто не мають виходу до моря. Це 

може значно стримувати їх економічне зростання. Низка континентальних країн Азії має вихід 

до Каспійського моря-озера. По-третє, ряд  країн Азії сусідять, що сприяє активізації 

економічних зв’язків. 

 

2. Склад регіону.  

За класифікацією ООН, до регіону Азія відносять 47 суверенних держав. На відміну від 

Європи в Азії існує багато великих за площею країн. Дві з них, Китай та Індія, належать до 

групи найбільших (понад 3 млн км²). Територія Китаю майже така, як всієї Європи (без 

європейської частини Росії), а Індії – як всіх країн Західної, Північної та Південної Європи разом. 

Водночас у регіоні існують карликові держави: Сінгапур (720  км²), Бахрейн (701 км²) та 

Мальдіви (298 км²). 

Кількість населення двох країн Азії – Китаю та Індії – становить понад 1,3 млрд осіб у 

кожній. Ще у п’яти азійських державах мешкає понад 100 млн осіб. За ВВП лідерами є Китай, 

Японія, Індія та Республіка Корея, а за ВВП на 1 особу – Катар, Сінгапур, Ізраїль та Японія. 

Внаслідок територіальних конфліктів на політичній карті Азії виникло 5 самопроголошених 

невизнаних держав (квазідержав):  Тайвань, який офіційно є частиною Китаю (визнало 24 країни 

світу); Турецька Республіка Північного Кіпру (ТРПК), яка існує за підтримки турецьких 

військ; Республіка Абхазія та Південна Осетія (визнали 4 держави); Республіка Нагірний 

Карабах (РНК) (ніким не визнана).  

 

 



 
Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку 
За рівнем економічного розвитку в Азії є всі типи держав: високорозвинуті країни, країни, 

що розвиваються, країни з перехідною економікою та країни з плановою економікою. 

Лише 3 азійські держави відносять до типу високорозвинутих країн: Японію – країну 

«Великої сімки», Ізраїль – переселенську країну та Кіпр – країну середнього рівня розвитку. 

32 держави Азії відносять до країн, що розвиваються. Найбільших успіхів у розвитку 

виробництва серед них досягли нові індустріальні країни (НІК), економіка яких перебуває у 

фазі стрімкого підйому.  

До групи нафтодобувних країн з високими прибутками в Азії відносять країни Перської 

затоки та Бруней. Їх показники ВВП на душу населення сильно коливаються від $5 000 до $60 

000 на рік на людину. ІЛР високий або середній. Основна частка ВВП у цих країнах створюється 

завдяки експорту нафти. 

Країни-«дрібні острови» вирізняються спеціалізацією у сфері послуг: туристичному 

бізнесі та банківській справі. Як наслідок цього вони мають показники ВВП на душу населення 

від $9 000 до $25 000 на рік на людину. У Південній Азії до таких країн належать Мальдівські 

Острови. Одним з найбільших нових фінансових центрів на Близькому Сході 

вважається Бахрейн. 

До азійських країн великого потенціалу відносять, зокрема, Індію, Пакистан, Ліван, 

Йорданію, Шрі-Ланку. Їх показники ВВП на душу населення коливаються від $1 500 до $11 000 

на рік. ІЛР – середній. У більшості з них переважає сільське господарство. Промисловість 

представлена гірничодобувною, харчовою та легкою. 

За статистикою ООН, до групи найменш розвинутих країн включено 9 азійських держав: 

Афганістан, Бангладеш, Бутан, Ємен, Камбоджу, Лаос, М’янму, Непал, Східний Тимор. У них 



на одного жителя припадає $500 – $1 500 на рік, питома вага обробної промисловості становить 

10 %, частка письменного дорослого населення є менш ніж 20 %. ІЛР низький або середній. 

Економіка дуже слабка. 

До країн з перехідною економікою відносять усі держави Центральної Азії та три країни 

Західної Азії (Грузію, Вірменію, Азербайджан). 

Особливий тип становлять країни з плановою економікою. Головною формою власності є 

державна. За характером перетворень держави поділяють на країни з елементами ринкової 

економіки, є спеціальні економічні зони з особливим економічним порядком (Китай, 

В’єтнам); та країна з централізовано керованою економікою (КНДР). 

 

 





 
3. Міжнародні організації.  

Асоціація держав Південно-Східної Азії  (англ.  Association of  South 

East  Asian  Nations,  ASEAN,  АСЕАН)  – геополітична та економічна міжнародна організація, до 

якої входять 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азії. Метою асоціації було оголошено 

прискорення економічного розвитку та соціального прогресу в краïнах-учасницях, захист миру 

та стабільності в регіоні, а також надання краïнам-учасницям змоги – мирного розв'язання 

спірних питань. 

В основу Економічної спільноти АСЕАН покладено Зону вільної торгівлі (ЗВТ) (AFTA), 

яка надасть систему тарифних преференцій для сприяння вільного потоку товарів в межах 

АСЕАН. ЗВТ (AFTA) – це угода між краïнами-учасницями АСЕАН щодо виробництва товарів у 

країнах АСЕАН. Угоду було підписано 28 січня 1992 в Сінгапурі. Спочатку угоду 

підписали Бруней, Малайзія, Індонезія, Сінгапур та Таïланд. 1995 до угоди приєднався В'єтнам, 

1997 – М'янма,  1999 – Камбоджа. В'єтнам, М'янма та Камбоджа не повністю виконали свої 

обіцянки, коли вони вступали до ЗВТ, тому вони отримали більший термін для виконання своїх 

обіцянок зі зниження тарифів. 

Найвищим органом АСЕАН є саміт лідерів (глав держав та урядів) краïн-учасниць, який 

відбувається щорічно починаючи з 2000 року. Повсякденне керування роботою організації 

виконує постійний комітет у складі міністра зовнішніх справ поточної краïни-голови та послів 

інших краïн-учасниць. Постійний секретаріат розташований в Джакарті. Робота Асоціації 

відбувається в 29 комітетах та 122 робочих групах. Щорічно в АСЕАН відбувається понад 300 

заходів та зустрічей. Безпосередньо до організації належать Філіппіни, Малайзія, Індонезія, 

Сінгапур та Таïланд. 7 січня 1984 року до них приєднався Бруней-Даруссалам, 28 липня 

1995року – В'єтнам, 23 липня 1997 року – Лаос та М'янма. 30 квітня 1999 року – Камбоджа. 

Папуа Нова Гвінея і Східний Тімор мають статус краïн-спостерігачів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1992
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%C3%AF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%C3%AF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F


Ліга арабських держав – регіональна  міжнародна  організація  арабських  держав 

Південно-Західної Азії, Північної  і Північно-Східної Африки. Створена в Каїрі 22 березня 

1945 року Єгиптом,  Сирією,  Іраком,  Ліваном,  Трансйорданією,  Саудівською Аравією. 

Ємен приєднався 5 травня 1945 року. Нараховує 22 країни-члени. Провідна мета Ліги наступна: 

залучення тісніших відносин між державами-членами і координація взаємодії між ними задля 

захисту своєї незалежності і суверенітету,  вирішення загальних питань й інтересів арабських 

країн. 

Ліга арабських держав бере участь в політичних, економічних, культурних і соціальних 

програмах, направлених на сприяння реалізації інтересів своїх держав-членів. Вона виступає як 

форум для держав-членів в цілях координації їх політичних позицій, задля обговорення питань, 

що мають загальний інтерес, для врегулювання суперечок і вирішення проблем на 

кшталт Ліванської кризи у 1958. Ліга виступає як платформа для розробки і висунення багатьох 

епохальних документів сприяння економічній інтеграції. Одним з прикладів є Об'єднана 

Арабська хартія економічної діяльності, яка визначає принципи економічної діяльності в 

регіоні. 

Ліга арабських держав зіграла важливу роль у формуванні шкільної програми, підвищення 

ролі жінок в арабському суспільстві, сприянню соціального захисту дітей, заохочення 

молодіжних і спортивних програм, збереження арабської культурної спадщини і розвиток 

культурного обміну між державами-членами. Заохочування літературної й інтелектуальної 

творчості, сучасний переклад технічних термінів для використання в державах-членах. Ліга 

пропонує заходи з боротьби зі злочинністю і наркоманією, а також займається питаннями праці, 

особливо серед арабських заробітчан-емігрантів. 

Отже, найбільшими регіональними міжнародними організаціями на території Азії є 

Асоціація країн Південно-Східної Азії і Ліга арабських держав. Їх роль є значною, тому що 

важливим аспектом діяльності подібних організацій є консолідація країн регіону та 

згладжування конфліктів різного характеру. В азіатському регіоні це актуально, оскільки тут є 

багато «гарячих точок», які потребують вирішення із залученням міжнародних спільнот. 

Найбільш значними конфліктами в межах регіону є: 

 Корейський півострів. Конфлікт почався у 1948 році з розділення Кореї на північ та 

південь. Завершився він у 1953 році облаштуванням найбільш укріпленої ділянки нічийної землі, 

яка розділяє КНДР та Південну Корею. 

Але напруження на півострові лишається через те, що Пхеньян продовжує розвивати свою 

ядерну програму. КНДР має за оцінками спостерігачів 10 ядерних боєголовок. Тим часом у 

Південній Кореї знаходиться американська система протиракетної оборони та військова база 

(28,5 тисяч військових США). 

 Війна в Сирії. Розпочалась як продовження "Арабської весни" у 2011 році, але 

громадські виступи швидко переросли у військове протистояння сил, лояльних президенту 

Башару Асаду та його супротивникам. Обидві сторони підтримували іноземні держави. На боці 

армії Асада б'ються загони з Ірану та "Хезболи", яка базується в Лівані. З 2015 року його почала 

підтримувати ще й російська армія. Різні угрупування повстанців підтримують США, Туреччина, 

Саудівська Аравія, Йорданія та інші країни. 

 "Ісламська держава". Окремим гравцем війни в Сирії стала самопроголошена 

"Ісламська держава" (вона ж ІДІЛ, ІДІШ та "Даєш"), яка взяла під контроль частину Сирії та 

Іраку. Але в 2017 році її позиції значно послабились. Та проблема в тому, що за часи війни в 

Сирії "ІД" встигла розростися до рівня міжнародної організації. Вона присутня в Лівії, а групи, 

які оголосили про лояльність самопроголошеному "ісламському халіфату" є також у Нігерії, на 

Філіппінах та інших країнах. Окрема небезпека - це апологети "ІД", які живуть у країнах Європи 

та час від часу регулярно влаштовують там теракти. 
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 Війна в Ємені. Зараз у цій країні ведуть війну сили повстанців-хуситів, яким допомагає 

Іран та урядові війська, яким активно допомагає коаліція, провідну роль в якій грає Саудівська 

Аравія. Через брак їжі та чистої води населення страждає від голоду та холери. 

 Ізраїльсько-палестинський конфлікт. Триває фактично з утворення держави Ізраїль 

рішенням ООН у 1947 році. Фактично він є частиною більш загального арабо-ізраїльського 

конфлікту. Араби, що проживають у Секторі Газа та на Західному березі річки Йордан 

домагаються створення власної незалежної держави.  Ізраїль виступає проти цього. 

 Буддійсько-мусульманський конфлікт в М'янмі. Мусульмани-рохінг'я (або ж 

рохінджа) становлять меншість у країні, більшість населення якої сповідує буддизм. Віддавна 

вони борються за створення власної держави. У 2017 році армія та поліція М'янми провела 

масштабну операцію в штаті Ракхайн у відповідь на вбивство повстанцями-рохінг'я дев'ятьох 

прикордонників. Близько 75 тисяч рохінг'я втекли до Бангладеш. За свідченнями біженців, армія 

та поліція М'янми, а також місцеве населення били й ґвалтували жінок, вбивали дітей та скоїли 

низку інших злочинів проти людства. Місія ООН збиралася розслідувати ці злочини, але уряд 

М'янми відмовив її членам у візах. 

 Війна в Афганістані. Ця країна не виходить зі стану війни десятки років. Зараз там 

триває війна з талібами та угрупуваннями, які називають себе підрозділами "Ісламської 

держави". Бойовики отримують підтримку з сусіднього Пакистану, де в Зоні племен розташовано 

чимало баз бойовиків. У 2001 році в країну зайшли війська коаліції НАТО на чолі зі США, які 

розпочали війну з угрупуваннями "Аль-Каїди" і талібами. У 2014 році були проведені 

демократичні вибори, контроль за безпекою перебрали на себе місцева армія та сили безпеки. В 

Афганістані досі лишається 13 тисяч військових НАТО та США і зараз точаться дискусії про те, 

чи не варто збільшити їхню кількість. Активність терористів у країні лишається високою. 

 Конфлікт між Індією та Пакистаном. Дві країни ведуть суперечку за Кашмір з 1947 

року, коли обидві стали незалежними державами. За регіон вели три війни - в 1947, 1965 та 1999 

роках. З 2003 року встановлено перемир'я, але воно часто порушується. Обидві країни також 

мають інші "гарячі зони", де й досі стріляють. В Пакистані це Белуджистан та райони, що 

найбільше страждають від діяльності радикальних терористичних угрупувань - Вазірістан, Зона 

племен, Хайбер-Пахтунхва. В Індії це штати Ассам, Маніпур та Нагаленд. 

 Нагорно-Карабахський конфлікт. Збройне протистояння 1990-1994 років між 

Азербайджаном та Вірменією призвело до утворення невизнаної Нагорно-Карабахської 

Республіки (за вірменською версією Республіка Арцах). Підписання в Бішкеку угоди "Про 

незастосування зброї" призвело до зупинки масштабних військових дій, але локальні збройні 

сутички в яких гинуть азербайджанці та вірмени тривають досі.  

 Війна з "Ісламською державою" на Філіппінах. У травні 2018 р. бойовики кількох 

радикальних ісламістських угрупувань захопили місто Мараві на філіппінському острові 

Мінданао. Їхній ватажок був проголошений керівником підрозділу "ІД" у Південно-Східній Азії. 

Армія Філіппін досі безуспішно намагається вибити терористів з міста, вбито вже близько 500 

людей - військових та цивільних. 

 

Тестові питання для самоконтролю 

1. Площа Азії (без Росії) становить:  

А. 54 млн. км кв. 

Б. 44 млн. км кв. 

В. 32,7 млн. км кв. 

Г. 64 млн. км кв. 

2. В Азії проживає майже 4,4 млрд. чоловік, це становить:  

А. 59,2% 

https://espreso.tv/article/2017/06/28/kholera_v_nashi_dni_krayina_yaku_pozhyraye_tykha_viyna


Б. 70% 

В. 51% 

Г. 41% 

3. В Азії розміщено:  

А.36 суверенних держав 

Б. 67 суверенних держав 

В. 49 суверенних держав 

Г. 56 суверенних держав 

4. До якого океану азійські країни не мають виходу:  

А. Індійського 

Б. Тихого 

В. Північно Льодовитого 

Г. Атлантичного 

5. До складу "Великої сімки" входить азійська держава:  

А. Ізраїль 

Б. Японія 

В. Індія 

Г. Китай 

6. До НІК (нових індустріальних країн) відносять країну:  

А. Сінгапур 

Б. Китай 

В. Ізраїль 

Г. Афганістан 

7. До країн з плановою економікою відносять країни:  

А. Китай, В'єтнам, КНДР 

Б.Південну Корею, Сінгапур, Філіппіни 

В. Афганістан, Пакистан, Непал 

Г. Саудівську Аравію, Кувейт, Бахрейн 

8. Оберіть рядок, в якому вказано абсолютні монархії Азії:  

А. Катар, Бруней, Оман 

Б. Японія, Бутан, Малайзія 

В. Таджикистан, Казахстан, Туркменістан 

Г. Китай, Індія, Монголія 

9. Оберіть рядок, в якому вказано конституційні монархії Азії: 

А. Камбоджа, Бутан, Малайзія 

Б. Таджикистан, Казахстан, Туркменістан 

В. Китай, Індія, Монголія 

Г. Катар, Бруней, Оман  

10. Єдиною у світі імперією є країна:  

А. Японія 

Б. Кувейт 

В. Сирія 

Г. Сайдівська Аравія 

11. Оберіть рядок, де названі дві азійські країни-федерації з монархічною формою 

правління:  

А. Малайзія, ОАЕ 

Б. Індія, Пакистан 

В. Японія, Китай 



Г. Таїланд, Бутан 

12. Серед азійських країн переважають країни, які за адміністративно-територіальним 

устроєм є:  

А. унітарними 

Б. республіками 

В. федеративними 

Г. монархіями 

13. Між якими азійськими територіями існує давній конфлікт на національному ґрунті:   

А. між Сирією та Туреччиною 

Б. між Індією та Пакистаном 

В. між Китаєм та В'єтнамом 

Г. між Ізраїлем та Палестиною 

14. Між якими азійськими територіями існує давній конфлікт на релігійному ґрунті:  

А. між Ізраїлем та Палестиною 

Б. між Сирією та Туреччиною 

В. між Індією та Пакистаном 

Г. між Китаєм та В'єтнамом 

15. Оберіть рядок, де вказані найменші країни Азії:  

А. Сирія, Йорданія, Кувейт 

Б. Сінгапур, Бахрейн, Мальдіви 

В. Південна Корея, Тайвань, Гонконг 

Г. Шрі-Ланка, Бруней, Таїланд 

16. Такі квазідержави як Республіка Абхазія та Південна Осетія, розташовані на території 

країни:  

А. Вірменії 

Б. Казахстану 

В. Грузії 

Г.Азербайджану 

17. Оберіть рядок, де названі країни, які заробляють на нафтовидобутку: 

А. Кувейт, ОАЕ, Катар 

Б. Ірак, Іран, Афганістан 

В. В'єтнам, Таїланд, Лаос 

Г. Сирія, Йорданія, Ліван 

18. Оберіть рядок, де названі найбідніші країни Азії: 

А. Афганістан, Бангладеш, Бутан 

Б. Ірак, Іран, Пакистан 

В. Китай, КНДР, Монголія 

Г. Філіппіни, Маллайзія, Індонезія 

19. До країн з перехідною економікою відносять:  

А. Індію, Пакистан, Іран 

Б. Монголію, Китай, В'єтнам 

В. Сінгапур, Південна Корея, Тайвань 

Г. Грузію, Вірменію, Азербайджан 

20. В Азії є три країни із плановою економікою: 

А. Китай, В'єтнам, КНДР 

Б. Грузія, Вірменія, Азербайджан 

В. Узбекистан, Туркменістан, Афганістан 

Г. Казахстан, Туркменістан, Таджикистан 



21. Найбільше на своїй території універсальних портів-велетнів має:  

А. Індія 

Б. Китай 

В. Японія 

Г. Саудівська Аравія 

22. Більшість держав Азії входять до організації:  

А. Руху неприєднання 

Б. ОПЕК 

В. ЛАД 

Г. АСЕАН 

23. Майже всі країни Перської затоки, які торгують нафтою входять до складу 

міжнародної організації: 

А. АСЕАН 

Б. НАТО 

В. ОПЕК 

Г. ЛАД 

24. Єдиною азійською державою, яка входить до складу НАТО є:  

А. Японія 

Б. Індія 

В. Туреччина 

Г. Китай 

25. Поєднайте між собою країну та її столицю:  

А. Абу-Дабі 

Б. Ісламабад 

В. Джакарта 

Г. Кабул 

Д. Тегеран 

 

 

 

1. Афганістан 

2. Індонезія 

3. Іран 

4. Пакистан 

5. Афганістан 

6. Індонезія 

7. Іран 

8. Пакистан 

26. Поєднайте між собою країну та її столицю: 

А. Куала-Лумпур 

Б. Сеул 

В. Маніла 

Г. Улан-Батор 

Д. Пекін 

 

 

 

1. Малайзія 

2. Філіппіни 

3. Південна Корея 

4. Монголія 

5. Малайзія 

6. Філіппіни 

7. Південна Корея 

8. Монголія 

27. Поєднайте між собою регіон Азії та країну, яка належить до нього:  

А. Шрі-Ланка 

Б. Узбекистан 

В. Малайзія 

Г. Туреччина 

Д. Південна Корея 

 

 

 

1. Південно-Східна Азія 

2. Південна Азія 

3. Центральна Азія 

4. Східна Азія 

5. Південно-Східна Азія 

6. Південна Азія 

7. Центральна Азія 

8. Східна Азія 



28. Поєднайте між собою регіон Азії та країну, яка належить до нього:  

А. Японія 

Б. Узбекистан 

В. Йорданія 

Г. Філіппіни 

Д. Непал 

 

 

 

1. Центральна Азія 

2. Південно-Західна Азія 

3. Східна Азія 

4. Південна Азія 

5. Центральна Азія 

6. Південно-Західна Азія 

7. Східна Азія 

8. Південна Азія 

 

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ 

1. https://www.youtube.com/watch?v=-qH2Heiwunw 

2. https://www.youtube.com/watch?v=E1ZG3b2md1s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=80Rljo-vTlk 

 

 

 

Самостійно опрацюйте тестові завдання. 

Опрацювати конспект вищерозміщеного матеріалу та параграф підручника Безуглий В.В. 

Географія (рівень стандарту): підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти навч. закл. – Київ: 

Генеза, 2018. – 192 с. § 14.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-qH2Heiwunw
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZG3b2md1s
https://www.youtube.com/watch?v=80Rljo-vTlk

