
Азія
Підготував

учень 10-А класу

Котик Тарас



Загальна характеристика

 А ́зія — найбільша за площею (близько 43,4 мільйонів км²) і за населенням 

частина світу, розташована у Східній півкулі (за невеликими винятками). 

Разом з Європою утворює материк Євразія. Площа Азії становить 8,7 % від 

загальної площі поверхні Землі (або 30 % від суходолу), кількість 

населенням близько 4,1 млрд (на 2010 рік), що становить 60 % 

від населення Землі. У 20 столітті населення Азії зросло майже в чотири 

рази.



Розташування

 Азія відокремлена від Північної Америки Беринговою протокою, 

від Африки — Суецьким каналом і Червоним морем, від Європи —

протокою Дарданелли, Мармуровим морем, протокою Босфор і Чорним 

морем; умовний континентальний кордон з Європою проходить 

берегом Каспійського моря, річкою Урал (або Емба), східними схилами 

Уральських гір. Площа Азії разом з поверхнею Каспійського моря 

становить 44,4 млн км², або близько 30 % поверхні суходолу Землі; 

найбільша меридіанна протяжність 8400 км, широтна — 8590 км. Берегова 

лінія розчленована (довжина 62 тис. км); є численні півострови 

(Аравійський, Індостан, Індокитай, Мала Азія, Таймир) і острови 

(архіпелаги: Малайський, Філіппінський, Японський).



Рельєф

 Азія — найконтрастніша за відмітками абсолютних висот частина світу. В Азії 

розташована найвища вершина Землі Джомолунґма(Еверест — 8848 м) і 

найглибша западина— Маріанська (11022 м). Поблизу Азії розташована низка 

глибоких западин Світового океану, наприклад, Курило-Камчатська (9717 м) 

і Філіппінська (10265 м). На її території розташоване найглибше озеро світу —

Байкал (глибина до 1620 м) і озеро Мертве море, рівень якого на 400 м 

нижчий від рівня моря, а також Турфанська улоговина (-154 м). Середня 

висота Азії — 950 м. Близько 75 % поверхні Азії становлять гори і височини 

між Середземним морем й узбережжям Тихого океану; в центральній частині 

Азії найвищі на Землі гори (Гімалаї, Каракорум, Гіндукуш), високо розташовані 

нагір'я (Тибет, Хентей), а також великі улоговини (Кашґарська, Джунґарська); 

розлогі низовини в північно-західній частині (Західносибірська, Туранська) і 

прибережній зоні (Маньчжурська, Велика китайська, Індо-Гангська). Безстічні 

простори, переважно пустельні улоговини, займають 37 % поверхні Азії.



Корисні копалини

 Незважаючи на значну площу і різноманітність природних умов Азія 
займає 1-е місце серед інших континентів тільки за 
запасами нафти, природного газу, руд олова і самородної сірки, а також з 
видобутку нафти і олов'яних руд. Слабка продуктивність надр континенту і 
низька концентрація гірничої промисловості пояснюються не тільки 
особливостями геологічної будови, але і недостатньою геологічною 
вивченістю, несприятливим географічним положенням, відсутністю 
необхідної інфраструктури і низьким рівнем розвитку економіки у багатьох 
країнах Азії. Мінерально-сировинна база і гірнича промисловість Азії, за 
винятком запасів і видобутку нафти в країнах Перської затоки і олова в 
Східній Азії, не відрізняються високою концентрацією виробництва. 
Вугільна промисловість континенту за рівнем виробництва поступається 
Північній Америці і Західній Європі, а за концентрацією видобутку, крім 
них, ще й Австралії і Південній Африці. 



Корисні копалини(продовження)

 Нафтогазовидобувний район Західної Азії — найбільший у світі центр з 
видобутку і експорту нафти; загалом Азія дає близько 45-50% загального 
видобутку нафти, який здійснюється на сучасному технічному рівні. 
Аналогічний стан у оловодобувній промисловості займають країни Східної 
Азії, але в цьому випадку технічний рівень виробництва вельми строкатий: 
від сучасних потужних драг на прибережних площах до напівкустарного 
видобутку (старателі) з невеликих розсипів. З інших видів мінеральної 
сировини виділяються марганцеві руди в Індії і хромові руди в 
Туреччині, вольфрамові руди в Південній Кореї і країнах Східної 
Азії, фосфорити і самородна сірка в Західній Азії. Серед країн Азії можна 
віднести до найбільших і досить універсальних за видобутком мінеральної 
сировини Росію, Індію і Китай, а до числа країн зі значним, мінерально-
сировинним потенціалом, порівняно розвиненою гірничою 
промисловістю — Туреччину, Філіппіни, Іран та Індонезію.



Історія

 У Азії виникали одні з найдавніших держав та цивілізацій світу. У ІІІ-ІІ 

тисячоліттях до н.е. існувало багато держав, такі як Вавилон, Ассирія.

 У VI ст. до н.е. виникла Перська імперія.

 Частина володінь Римської імперії були у Азії

 У кінці XIII Століття на світову арену вийшла Османська імперія

 Протягом XIII-XV століть існувала монгольська держава, Золота орда

 Китай, Індія, Японія



Релігії

 З Азією пов’язано виникнення світових релігій.

 У Середземномор’ї виникло християнство.

 Виникнення мусульманства.

 У VI столітті виник буддизм.




