
УРОК № 40 

Тема уроку. Особливості географічного положення Африки. 

Мета:    

навчальна:  визначити особливості географічного положення Африки, склад 

регіону, охарактеризувати сучасну політичну карту Африки, форми державного 

правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного 

розвитку, райони збройних конфліктів, прояви тероризму, природні умови і ресурси 

регіону,  населення Африки, урбанізаційні процеси,  систему розселення.  

розвивальна:  поповнити географічні знання учнів, продовжити розвивати 

навики самостійної роботи з джерелами географічної інформації. 

виховна: виховувати повагу до культури інших країн через фактичний, 

ілюстративний, інформаційний матеріал, використаний на уроці. 

Хід уроку 

План 

1. Загальні відомості.  

2. Природні умови і ресурси.  

3. Населення.  

1. Загальні відомості. Загальна кількість країн, розташованих в Африці, – 53 

(площею 30 251 тис. км
2
, з населенням 812 млн осіб). Найбільша за площею країна – 

Судан (2,5 млн км2), найбільша за кількістю населення країна – Нігерія (130 млн 

осіб), найменша за площею та кількістю населення країна – Сейшельські Острови 

(455 км2; 80 тис. осіб). Країни Африки належать до типу країн, що розвиваються. 

Практично всі вони в минулому були європейськими колоніями і постачали рабів, 

золото, діаманти, іншу мінеральну сировину, слонову кістку. На початку XX ст. 

почався визвольний рух. 

До Другої світової війни на політичній карті Африки було тільки 4 незалежні 

держави – Ефіопія, Ліберія, Єгипет та номінально Південно-Африканський Союз 

(сучасна Південноафриканська Республіка). 

І лише у 1992 остання колоніальна держава 

Африки – Намібія здобула незалежність. 

Тривала колоніальна залежність призвела до 

крайньої економічної відсталості країн. 

Політична нестабільність характерна для 

багатьох з них і сьогодні. Слаборозвинуті 

африканські держави перебувають під 

економічним і політичним впливом 

розвинутих країн. Деякі африканські 

острови є володіннями неафриканських 

держав: острови Мадейра – автономія 

Португалії, острів Св. Єлени – 

володіння Великої Британії, острів 

Реюньйон – департамент Франції. У 1963 р. 
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Геополітичне положення Африки 

було створено Організацію африканської єдності, до якої входить 51 країна Африки; 

45 країн Африки є асоційованими членами ЄС. Рівень життя африканського 

населення, 75 % якого проживають у селах, надзвичайно низький. У багатьох 

країнах залишаються нерозв'язаними міжетнічні питання, а це призводить до 

військових конфліктів, що набули вигляду і довготривалих громадянських воєн 

(Ангола, Мозамбік, Сомалі, Бурунді, Судан Руанда, Ліберія). 

Країни Африки мають різні форми правління. Більшість з них – республіки 

(Алжир, Єгипет, Туніс, Судан та ін.), деякі – монархії (Марокко, Лесото, Свазіленд). 

За формою державного устрою є 

унітарні країни, яких більшість 

(Намібія, Мозамбік, Маврикій, 

Мадагаскар, Габон та ін.), і федерації 

(Нігерія, Коморські Острови і ПАР). 

Материк Африка майже посередині 

перетинається екватором і 

простягається по обидва боки від нього 

до субтропічних широт обох півкуль. 

На заході його омивають води 

Атлантичного океану, на півдні та сході 

– Індійського, на сході – Червоного 

моря, на півночі – Середземного. На 

континенті розрізняють такі регіони: 

Північна, Західна, Центральна, Східна та Південна Африка.  

 

 

 

 

 



2. Природні умови і ресурси. Африка має достатній природно-економічний 

потенціал. Більшу частину її території (90 %) займають плато і плоскогір'я, незначну 

(10%) – гори (Атлас, Капські, Драконові) і Ефіопське нагір'я, що 

сприяє господарській діяльності. Пустелі (Сахара, Наміб, Калахарі) займають  

28 % площі, савани 40 %, екваторіальні ліси – 12%. Ліси мають значні запаси 

деревини, які становлять 18% загальносвітових запасів. Материк лежить у 

субтропічних, тропічних, субекваторіальних та екваторіальному кліматичних 

поясах. Африка багата на корисні копалини,хоча зосереджені вони по країнах 

регіонів дуже нерівномірно. Промислове значення мають запаси нафти і природного 

газу (Лівія, Алжир, Нігерія), залізної руди (Мавританія, Ліберія, Єгипет, ПАР), 

уранових і марганцевих руд (Нігер, Габон, ПАР), бокситів (Гвінея, Камерун), мідних 

руд (Республіка Конго, Замбія). 

3. Населення. Африка належить до другого типу відтворення населення. 

Приріст населення дуже високий – у середньому 2,7 % за рік. Більшість країн не 

проводять демографічної політики, що призвело до демографічного вибуху. Із 

середини 50-х років до кінця XX ст. кількість населення зросла на 500 млн осіб, 

незважаючи на найбільший у світі показник смертності. Оскільки частина територій 

материка, яку займають пустелі, сухі савани та екваторіальні ліси, є непридатною 

для проживання, населення розміщується дуже нерівномірно. Скупчення 

спостерігаються там, де є сприятливі умови для розвитку сільського господарства і 

промисловості. Середня густота населення – приблизно 30 осіб на 1 км
2
. Населення 

Африки складається з представників різних рас, серед яких переважає негроїдна. 

Характерною особливістю цього регіону є велика кількість різноманітних етносів і 

народностей. Наприкінці XX ст. прискорився процес урбанізації. Понад 20 міст 

Африки мають населення понад 1 млн (це переважно столиці держав). 

Для Африки властива псевдоурбанізація. У містах є багато бідних кварталів і нетрів  
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їх мешканці колишні селяни, які в пошуках роботи штучно збільшують кількість 

міського населення. Африканці сповідують різні релігії: є мусульмани, християни, 

буддисти, іудеї, а також прихильники специфічних, язичницьких племінних 

вірувань. 

Цікаві факти 

 Чоловіки африканської народності Ватузі дуже часто мають зріст 2 метри і 

більше. 

 У державі Того чоловік, що зробив комплімент жінці, зобов’язаний на ній 

одружитися. 

 Серед усіх людей, які проживають на Землі, тільки пігмеї і аборигени 

Андаманових островів не знають про існування вогню. 

 У деяких частинах держави Малайя жінки містять гареми чоловіків. 

 Сомалі – це єдина держава в Африці, народ якої говорить мовою, який має 

назву також як і сама держава – Сомалі. 

 Більше половини світового видобутку золота зосереджено в ПАР. 

 У пустелі Наміб розкидані рослини, вік яких іноді перевищує 2000 років – 

вельвічії. У Вельвічії всього два листи, що ростуть з товстого, схожого на редьку 

стебла, міцно вчепившись за піщаний грунт. Сіро-зелені листя, жорсткі і шкірясті, 

стеляться по землі кошлатими пасмами. Вони не відрізняються красою, але дуже 

ефективно зберігають вологу. Тому вельвічія виживає в таких умовах, які не може 

витримати жодна інша рослина. До того часу, коли вельвічія досягає столітнього 

ювілею і готова до розмноження, два її листа стають схожими на купу сухого 

компосту, нанесену вітрами пустелі. Між тим столітні рослини лише підлітки. 

Зростання цих дерев припиняється тільки тоді, коли вони доживають до 2000 років. 

 Близько 40% території Африки займають пустелі. Пустеля Сахара 

покриває третину Північної Африки. Решта пустель розташовані на південно-сході. 

 Найвища африканська гора знаходиться на сході Африки. Це 

Кіліманджаро, або Юхуру («Незалежність»), висотою 5895 м. Кіліманджаро – це 

згаслий вулкан. І хоча він знаходиться на досить близькій відстані від екватора, його 

вершина завжди покрита снігом. 

 В Африці знаходиться 53 країни – це більше, ніж в будь-якій іншій частині 

світу. Найбільш населена країна Африки – Нігерія з населенням 140 мільйонів осіб, 

а найменш населені Сейшельські острови: там живе всього 80000 чоловік. 

 Африка є домом для найдовшої річки в світі, Ніл що простяглася на 6671 

км. Він тече через кілька африканських країн, включаючи Уганду, Ефіопію, Судан і 

Єгипет. 

 Ніде в світі немає такої великої кількості великих тварин, як в 

африканській савані: там водяться слони, бегемоти, леви, жирафи, леопарди, 

гепарди, антилопи, зебри і африканський страус. Правда, деяких слонів, а також 

кафрських буйволів і білих носорогів, можна зустріти тільки в заповідниках. 

 



Питання для самоконтролю 

1. Коли і як почалася колонізація Африки європейськими державами? Які 

європейські держави мали на африканському континенті найбільшу кількість 

колоній? 

2. Чому на сучасній політичній карті Африки кордони багатьох держав є 

прямими лініями? 

3. Які негативні наслідки колонізації доводилося долати молодим державам 

Африки? 

4. Визначте, які соціально-економічні проблеми повинні розв’язати країни 

Африки найближчим часом. 

5. Чим пояснюється нерівномірне розміщене населення Африки? Чому 

етнічний склад населення більшості африканських країн є неоднорідним? 

6. Скільки всього країн налічується на материку Африка?  

7. Які країни розташовані на узбережжі Індійського океану, а які – на 

узбережжі Атлантичного?  

8. Які моря та океани омивають материк?  

9. Визначте найбільші за площею країни Африки 

10. Назвіть континентальні країни (які не мають виходу до моря). 

11. Охарактеризуйте природні ресурси країни. 

12. Скільки народностей проживає в Африці і скільки офіційних мов на 

материку 

 

 

ЗАВДАННЯ 

1. Уважно прочитайте поданий матеріал. 

2. Зробіть конспект. 

3. Опрацювати параграф підручника Безуглий В.В. Географія (рівень 

стандарту): підручн. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти навч. закл. – Київ: Генеза, 2018. 

– 192 с. § 28.  

 

 


