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Відповіді на завдання дистанційного етапу 

 

1. Найбільші та найглибші озера — тектонічні. Вони займають западини, що 

утворились в результаті тектонічних рухів земної кори: розломи 

(рифти), скиди, грабени, міжгірні та рівнинні прогини. На початку 

кайнозойської ери Африканська літосферна плита почала розколюватися, 

таким чином утворився Східноафриканський рифт, Цей рифт є вузькою 

зоною, по якій Африканська плита розмежовується на дві новітні плити 

Нубійську і Сомалійську, швидкість розкриття рифту 6-7 мм за рік. Рифтова 

долина тягнеться від Червоного моря на південь, уздовж цього розлому 

утворилися тектонічні озера. За площею та глибиною деякі тектонічні озера 

перевищують моря. . Найглибші озера Східної Африки, які знаходяться у 

Східно-Африканській зоні розломів і навколо неї. Наприклад :  Танганьїка, 

Ньяса, Рудольф, Абая, Елберт, Едуард та ін.  Відмінною рисою будови 

тектонічних озер є великі глибини, стрімкі береги, стрімкі підводні схили, 

нерівне дно. Такі озера часто сильно витягнуті в довжину. Про це свідчить 

форма таких озер, як Танганьїка, Ньяса,  які займають глибокі та витягнуті 

грабени.  

 

2. Берегові тропічні пустелі поширені на західних узбережжях материків – 

Атакама у Південній Америці, Наміб в Африці, пустельні узбережжя у 

західній Австралії, Західна Сахара в Африці. Головними чинниками їх 

формування є: 1. баричні області високого тиску; 2. вітри, що дмуть 

паралельно до узбережжя та не сприяють його зволоженню; 3. холодні 

циркуляційні течії біля узбережжя. Дамо пояснення на прикладі пустелі 

Наміб. У південних субтропічних широтах Атлантики існує 

Південноатлантичний баричний максимум, по периферії якого проти 

годинникової стрілки рухаються повітряні маси. Отже, вздовж південно-

західного узбережжя Африки постійно дмуть паралельно до узбережжя 

південні вітри, які його не зволожують. У свою чергу ці вітри утворили 

вітрову Бенгельську течію як відгалуження Холодної течії Західних вітрів. 

Вона переносить уздовж берегів холодні  води, які охолоджують нижній шар 

атмосфери. Через це повітря стає холодним і важким, а замість дощів над 

узбережжям утворюються густі тумани. 

 

3.  ВАТИКАН– «Держава в Державі»; 2)ВЕЛИКОБРИТАНІЯ–   

«Туманний Альбіон»; 3) ШВЕЙЦАРІЯ – «Країна-банкір»; 4) ЄГИПЕТ– 

«Країна Пірамід»; 5) ПЕРУ – «Країна Інків». 

 

4. Баренцове море  омиває береги Росії і Норвегії. Море обмежена північним 

узбережжям Європи і архіпелагами Шпіцберген, Земля Франца-Йосипа і 

Нова Земля. Глибина до 600 м. Море розташоване на континентальному 

шельфі. Південно-західна частина моря взимку не замерзає через вплив 
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Північно-Атлантичного течії. Південно-східна частина моря називається 

Печорським морем. Баренцове море має велике значення для транспорту і 

для рибальства - тут розташовані великі порти - Мурманськ і Варде 

(Норвегія).  Надходження теплих атлантичних вод визначає відносно високу 

температуру і солоність в південно-західній частині моря. Тут в лютому - 

березні температура води на поверхні становить + 3 ... + 5 ° C, в серпні 

підвищується до + 7 ... + 9 ° C. На північ від 74 ° с. ш. і в південно-східній 

частині моря взимку температура води на поверхні нижче -1 ° C, а влітку на 

півночі + 4 ... 0 ° C, на південному сході + 4 ... + 7 ° C. Влітку в прибережній 

зоні поверхневий шар теплої води завтовшки 5-8 метрів може прогріватися 

до + 11 ... + 12 ° C. Поверхневі течії моря утворюють круговорот проти 

годинникової стрілки. По південній і східній периферії рухаються на схід і 

північ атлантичні води теплої Нордкапскої течії (гілка системи 

Північноатлантичної течії), вплив якої простежується до північних берегів 

Нової Землі. Північні і західні частини круговороту складаються місцевими і 

арктичними водами, які надходять з Карського моря і Північного 

Льодовитого океану. У центральній частині моря існує система 

внутрікругових течій. Циркуляція вод моря змінюється під впливом змін 

вітрів і водообміну з прилеглими морями.  

 

5. Гейзер- це гаряче джерело, що викидає періодично фонтани гарячої води і 

пари під тиском. Він є одним із проявів пізніх стадій вулканізму, який 

поширений в областях сучасної вулканічної діяльності. У світі існує понад 1 

тисяча відомих гейзерів. В основному вони є в декількох місцях на земній 

поверхні: о. Ісландія, півострів Камчатка, Нова Зеландія, у Єллоустонському 

парку, у Чилі, Перу, Гондурасі, Гватемалі, Коста-Ріці, в Мексиці і деяких 

гірських і прибережних районах заходу США, на острові Унімак біля 

півострова Аляска. В Атлантиці вони відомі на Азорських островах, у Кенії, 

на  Тибеті. Гейзери відзначені також у Новій Гвінеї та ряді дрібних островів 

Індонезії . В Ісландії існує близько 30 гейзерів. Найбільш відомим з них є 

гейзер Стрибаюча Відьма, що фонтанує кожні 2 години. Також там 

розташований один із найактивніших гейзерів – Строккур, що вивергається 

кожні 5-10 хв.  Найпотужнішим і найкрасивішим гейзером  у Новій Зеландії 

вважається Тетарата. Усі гейзери фонтанують періодично. Коли магма 

підходить близько до поверхні, вона нагріває підземні води, що нагріваються 

до температури понад 100 градусів Цельсія. Коли вода піднімається вгору по 

каналу, її тиск меншає і вода закипає. Таким чином, швидко зростає 

пружність пари, яка, долаючи тиск води в каналі, викидає вгору. Викинута 

вода, піднімаючись на значну висоту, поступово охолоджується, і знову 

опускається  в чашу гейзера. Потім цей процес повторюється знову.  

 

6. Кольорова металургія займається видобутком та збагаченням руд 

кольорових металів, а також їх переплавленням у метали та сплави. На жаль, 

концентрація кольорових металів у рудах незначна, тому їх виробництво є 

матеріаломістким. Рафінування металу потребує значних витрат 



електроенергії. Таким чином, найбільш сприятливим для розміщення 

підприємств кольорової металургії є поєднання чинників енергії та сировини. 

Так як кольорові метали мають різну технологію добування та фізичні 

властивості, виокремлюють металургію легких ( алюміній, титан, магній) та 

важких( мідь,свинець,цинк, ртуть, олово, нікель) металів. Титанові руди 

(ільменіт) є в Житомирській, Дніпропетровській, Київській і Харківській 

(Краснокутськ) областях. Ртутні руди (кіновар) розробляються в Донецькій і 

Закарпатській областях. Нікелеві руди знайдено в Кіровоградській і 

Дніпропетровській областях. Алюмінієві руди: боксити (Черкаська і 

Херсонська області), нефелінові сієніти (Приазов'я і Хмельницька область), 

алуніти (Закарпаття). Мідні руди — Харківська, Волинська, Рівненська 

області. Магнієві руди є в оз. Сиваш, Запорізькій області і в Калуші (Івано-

Франківська область). Хромітові руди виявлено в долині р. Південний Буг. 

Олов'яні і цинкові руди — на півночі Житомирської області. Поліметалічні 

руди (Закарпаття, Луганська і Львівська області). 

Для виплавки легких металів потрібно дуже багато електроенергії. На 

виплавку однієї тонни магнію потрібно до 22 тис. кіловат-годин 

електроенергії. Тому ця галузь — енергомістке виробництво. Руди легких 

металів видобувають в одних місцях, а от виробництво з їх переплавлення 

споруджені в інших – біля електростанцій. Виробництво ж важких металів 

потребує великої кількості сировини та невеликих витрат електроенергії. Так 

як в рудах кольорових металів низький вміст корисної речовини – перевозити 

велику кількість руди на великі відстані просто нерентабельно. Тому центри 

виплавки поєднуються з родовищами видобутку сировини. Цікавою є 

металургія алюмінію. Вона має певні особливості у своєму розміщенні. 

Алюміній вважається найпоширенішим металом в земній корі, хоча 

промислова концентрація у породі трапляється рідко. Тому спочатку із 

найбільш якісної алюмінієвої руди (бокситів) вилучають глинозем. Це 

виробництво наближене до сировини. Потім з глинозему плавлять металевий 

алюміній. Воно потребує значних затрат на електроенергію, а тому 

виробництво  тяжіє до електростанцій (Запоріжжя). 

 

7. Кіровоградська область розташована в зоні простягання Українського 

щита.  Він тягнеться через значну частину України з півночі на південний 

схід. У нашій області  розташовані порівняно великі запаси деяких 

мінеральних ресурсів.  Найбільшого поширення на нашій території набули 

паливні ресурси. Через Кіровоградську область простягається Дніпровський 

буровугільний басейн(90% запасів). Значними є поклади бурого вугілля – 43 

ділянки в складі 12 родовищ переважно на території Олександрійського та 

Петровського районів (67 мільйонів тонн вугілля – запаси шахт і понад 400 

мільйонів – перспективні запаси для видобутку).  Взагалі, мінерально-

сировинний потенціал області має приблизно 390 родовищ, з них 

розробляються понад 100. У Кіровоградській області розташовується 

Бовтиське родовище горючих сланців. Їх запаси складають близько 3 млрд. т.  



Розташовуються невеликі родовища торфу в заболочених плавнях деяких 

річок  близько біля Онуфріївки, Новомиргорода. Найбільш відомі 

Маловисківське та Великовисківське родовища. У східній частині 

Кіровоградської області розташовані залізорудні родовища. Вони належать 

до Криворізького басейну. Серед родовищ відомі Артемівське, Горіхівське та 

інші. На південному заході області знаходиться Побузький нікелевий 

басейн(Липовеньківське, Капітанівське та Деренюське родвища). Також 

поряд знайдено родовище марганцевих руд. На території області є поклади 

83% від загальних запасів у державі уранової руди. Але видобуток сьогодні 

проводиться лише на 25% родовищ. Перше родовище урану виявлене в 1964 

роцi. В наступнi роки пiсля Мiчурiнського родовища знайдене Ватутiнське 

родовище, Северинське родовище та цiлий ряд iнших, на базi яких утворено 

власну минерально-сировинну базу атомної енергетики України. В області 

виявлено 5 родовищ високопробного золота, найбільше з яких біля села 

Клинці Кіровоградського району. Разом iз золотом можливо додатково 

отримувати срiбло. Мають мiсце рудовиявлення платини, вольфраму та 

олова. Наявнi рудопроявлення танталу, нiобiю. В останнi роки знайдене 

родовище лiтiю, велике за запасами, де можливо одночасно добувати олово ( 

Полохiвське родовище). На початку ХХ ст. у с. Петровому знайдено 

родовище графітів. У наш експлуатується найбільше в Європі Заваллівське 

родовище графіту. Також на Кіровоградщині є запаси ювелірної сировини – 

кімберліту, що є джерелом алмазів. Кімберліт виявлено в 14 свердловинах 

Кіровоградського району. В Кiровоградськiй областi каолiн видобувається на 

родовищах вогнетривких глин, що знаходяться поблизу с.Катеринiвки. З 

облицювальних каменiв в Кiровоградськiй областi найбiльш широко 

використовуються гранiти, серед яких видiляються три основних рiзновиди: - 

сировина рiвномiрнозерниста та порфiровиднi гранiти ( Гайворонське, 

Кiровоградське, Аджамське, Суботське родовища ); рожевi та рожево-сiрi 

порфiровиднi гранiти ( Андрiївське, Адабашське, Бобринецьке родовища ); 

червонi порфiровиднi та трахiтоїднi гранiти ( Горiхiвське, Капустянське 

родовища). В межах Новомиргородського i Маловискiвського районiв 

розмiщуються родовища лабрадоритiв. Останнi знайденi на Лiкарiвському 

родовищi. Декоративно-облицювальним матерiалом можуть служити 

лонцонiти, габбро, дiабази, якi зустрiчаються поблизу Новоукраїнки, 

Новомиргорода, Олександрiї, Долинської. Задовiльнi декоративнi властивостi 

мають мармур та мармуровi вапняки Хащуватського та Заваллiвського 

родовищ бiля Побужжя. 

8. Цунамі – це величезні хвилі, довжиною більше 500 м, які утворюються в 

океані, причиною їх виникнення є землетруси або вулканічні виверження на 

дні Світового океану. Цунамі відрізняються від інших хвиль тим, що 

рухається вся товща води, а не тільки верхній шар.  Якщо ж цунамі 

виникають на великій глибині, то зазвичай загрози для судноплавства вони 

не несуть. Натомість, коли глибина біля берега поступово зменшується - 

висота хвилі зростає. Вона стає схожою на величезну стіну, що рухається. 



Якщо ж хвиля йде під кутом до берега – вона уповільнюється нерівномірно 

та має здатність розвертатися до берега. Її висота може сягати кількох 

десятків метрів. Цунамі можна зустріти в багатьох ділянках земної кулі, 

проте найбільш поширене це явище у західній частині Тихого океану. 

Наслідки цунамі – жахливі: руйнуються прибережні території, населені 

пункти; можуть бути значні людські жертви. Залежно від епіцентру 

землетрусу цунамі приходять на узбережжя через різний час: хвилини, 

десятки хвилин або ж навіть години. Головною причиною виникнення цунамі 

частіше всього бувають підземні землетруси в океані або морі (моретруси), 

коли відбуваються зсуви літосферних плит. В основному виникає до п’яти 

хвиль. Найпотужніші з них, зазвичай, друга або третя.  Прикладом такого 

землетрусу може бути землетрус в Індонезії, що відбувся в 2004 році. 

Цунамі, що виникло спричинило значні людські жертви та завдало великих 

руйнувань. Іншою причиною виникнення цього явища можуть бути потужні 

підводні вибухи. Проте, вони здебільшого утворюються на невеликій 

території, тобто мають локальний характер. Щоб виникло справді велике 

цунамі, потужності наявних ядерних бомб недостатньо. Тим паче, 

випробування такої зброї за міжнародними договорами заборонено, тому що 

це може призвести до значних екологічних проблем. Однією із причин є 

вулканічні виверження.  Вони можуть створювати такий же ефект, як і 

землетруси. Під час вулканічних вибухів , коли вода заповнює кальдери – 

утворюються довгі хвилі. Прикладом виникнення даного типу цунамі може 

бути вулканічне виверження вулкана Кракатау, що знаходиться між о. 

Суматра та о. Ява. Величезна хвиля, що утворилася дійшла до узбережжя 

Шрі-Ланки, Мадагаскару, Південної Африки. Також, інколи виникають 

цунамі внаслідок зміни атмосферного тиску. Їх називають метеоцунамі.  

Говорять, що падіння деяких космічних тіл ( метеорити, астероїди) також 

може бути однією з причин їх утворення. Інколи виникають цунамі внаслідок 

техногенної діяльності людини. Наприклад, те, що утворилося декілька років 

тому біля Одеської області. Хвилі цунамі мають різний період (від декількох 

хвилин до декількох годин). Хвиля цунамі має набагато більшу руйнівну 

силу, ніж наприклад, вітрові або ж штормові хвилі.  По-перше, швидкість 

цунамі набагато більше за швидкість вітрових хвиль. Тому кінетична енергія 

набагато більша.  Цунамі зазвичай приходять декількома хвилями, що несе 

більшу загрозу. Причиною цього є те, що перша хвиля змочує лише 

поверхню суходолу, тим самим зменшуючи опір для інших. Часто люди не 

знають, що будуть ще хвилі, і тому повертаються на узбережжя, щоб 

допомогти постраждалим. Це також призводить до жертв.  Часто цунамі 

утворюються біля берегів Японії, де трапляються часті землетруси.  Людина 

до наших часів не знайшла способу контролювати цунамі, але вона може 

спробувати завдяки різним приладам передбачити їх появу та уберегти 

населення від нищівної хвилі.  

 

9. Період, що триває впродовж XX-XXI ст. називається Новітнім.  Він 

розпочався з Першої світової війни і мав чотири етапи. Перший етап тривав 



між Першою і Другою світовими війнами. Німеччина та її союзники (Італія, 

Османська імперія, Австро-Угорщина), що були незадоволені 

перерозподілом світу почали війну за колонії з Францією, Росією, США, 

Японією та Великою Британією. Німеччина та її союзники  в цій війні 

отримали поразку. Німецькі колонії були поділені між країнами, що здобули 

перемогу. Значна їх частина перейшла до Франції та Великобританії. Австро-

Угорщина та Турецько-Османська розпалися. У 1918 р. з їх окремих 

територій була створена Югославія. У 1917 році в Російській імперії 

відбулася революція. Її наслідком було виникнення деяких суверенних 

держав. Проте, відстояти свою незалежність вдалось не всім країнам. Це 

вдалося лише Польщі та Фінляндії, які у 1918 році були визнані 

незалежними. Ряд інших країн були втягнуті у 1922 р. до Радянського Союзу. 

Однією з  цих країн була й Україна.  Другий етап тривав від початку Другої  

світової війни до середини 50-х рр. 20 століття.  Знову війну розпочала 

Німеччина, яка була не задоволена закінченням Першої світової війни. У ній 

було встановлено нацистський режим, а в її союзника Італії – фашистський. 

На сході у війну вступила мілітаристська Японія. Протягом цього етапу 

відбулася значна зміна кордонів в Європі. Після нової поразки Німеччина 

втратила частину своїх земель. Вони були передані  СРСР та Польщі.  

Територію Німеччини було поділено на 2 зони окупації. В зоні окупації 

союзників ( ВБ, Франція та США) було проголошено Федеративну 

Республіку Німеччини, а в зоні окупації Радянського Союзу – Німецьку 

Демократичну Республіку. Колишню столицю Німеччини було також 

поділено на зони окупації.  Західний Берлін, набув особливого політичного 

статусу, а його східна частина стала столицею НДР. Коли війна закінчилась - 

в Центральній Європі виник табір соціалістичних країн: Польща, Угорщина, 

Болгарія,Японія, Албанія, Югославія, Чехословаччина та НДР і Румунія. У 

1948 році було створено державу Ізраїль. Усупереч світової громадськості 

столицею Ізраїлю було проголошено м. Єрусалим, яке він забрав у Йорданії. 

Третій етап відомий розпадом величезних колоніальних імперій. Цей етап 

тривав з 50-х до кінця 80-х років XX ст. Після війни європейські країни були 

значно ослаблені, а саме тому були не  в змозі вести колоніальні війни і 

утримувати залежні території у своєму складі. Своїх колоній позбулися ряд 

держав: Іспанія, Франція, Великобританія, Нідерланди та Бельгія. Виникло 

понад 100 суверенних держав на місці колишніх імперій в Океанії, Азії та 

Африки. До речі, цікавим історичним фактом є те, що 1960 р.  було 

проголошено Роком Африки. Тоді здобули незалежність 17 африканських 

країн. У 1974 році розпалась остання Португальська колоніальна імперія. 

Четвертий етап формування політичної країни розпочався з кінця 80-х років 

XX ст. й триває до нашого часу. Ряд країн об’єдналися. У 1991 році Берлін 

знову став єдиною столицею Німеччини.  У 1990 році відбулося об’єднання 

ФРН та НДР в одну державу Німеччину, а також двох арабських країн в 

єдину - Ємен.  1991 рік відомий розпадом Радянського Союзу на 15 

держав(Росія, Україна, Білорусь, Молдова, Естонія, Латвія, Литва та інші), а  

1993 рік Чехословаччини – на 2 незалежні країни(Чехія і Словаччина). 



Розпад Югославії відбувався в декілька етапів. Спочатку, на її території в 

1991 році було утворено 5 держав, а в 2006 було відокремлення Чорногорії 

від Сербії. Також через два роки автономний край Косово проголосив про 

вихід зі складу Сербії в односторонньому порядку. Він є квазідержавою. У 

1990 році звільнилася з-під окупації остання велика колонія в Африці – 

Намібія. Наступного року острови Мікронезії позбулися опіки США. У 1993 

році в Камбоджі відбулася зміна республіканської форми правління на 

монархічну. У 1993 році від Ефіопії відокремилась Еритрея, яка здобула 

незалежність. У 1997 році Заїр було перейменовано на ДРК. На особливих 

правах Китаю було повернено Гонконг Великобританією у 1997 р, а 

Португалією – Макао в 1999 році.  2002 року звільнився Східний Тімор( 

офіційна назва Тімор Лоросає), який 2004 року був прийнятий до ООН. У 

2008 році Непал став республікою. «Наймолодшою» державою світу 

вважається Південний Судан, що став суверенним 2011 року. Також крім 

суверенних держав, у світі існує понад 40 залежних територій. Всі вони 

мають різний політичний статус. В основному це невеликі острівні 

утворення. Залежні території мають: Франція, Іспанія, Велика Британія, 

Нідерланди, Марокко, Данія, США та Австралія і Нова Зеландія, Ізраїль. ка 

здобула незалежність.  

 

10. Сформувалися сучасні тенденції розвитку географічної науки:  

1) об’єктом дослідження для системи географічних наук вважається 

ландшафтна оболонка Землі, яку вивчають як фізична так і соціально - 

економічна географія; 2) зусилля багатьох географів у наш час все більше 

спрямовуються на вивчення екологічних проблем; 3) виконання різних 

міжнародних наукових програм, комплексного дослідження великих 

просторів Світового океану та Антарктиди; 4) великого значення набули 

комплексні стаціонарні фізико-географічні (ландшафтні) дослідження;  

5) водночас із процесом диференціації науки відбувається її інтеграція; 6) 

космічні дослідження відіграють важливу роль у сучасному пізнанні природи 

нашої планети та її екологічних проблем; 7) широке застосування в географії 

знаходить нова техніка спостережень та комп'ютерне опрацювання 

результатів досліджень, застосовуються ГІС-технології… 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


