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50-зірковий Ігроленд
Розширені відповіді та коментарі до настільної1 та електронної гри
(на допомогу бібліотечним працівникам та вчителям – організаторам гри)

Природа\Рослини\Тварини
1. Назвіть найвідомішу визначну природну пам’ятку штату Аризона – одне з найпопулярніших
місць в США, яке щорічно відвідують більше ніж 4 мільйона туристів. (Великий Каньйон, Grand
Canyon).
Великий Каньйон або Великий каньйон Колорадо (англ. Grand Canyon) — каньйон,
розташований на північному заході американського штату Аризона на плато Колорадо, в
середній течії річки Колорадо.
Довжина каньйону 446 км, глибина — до 1600 м, ширина на рівні поверхні плато 8 — 25 км,
поблизу дна — менше 1 км (на окремих ділянках — до 120 м). У межах каньйону річка Колорадо
тече зі швидкістю до 25 км/год. Поверхня плато, яке прорізає каньйон, розташована на висоті
від 1525 до 2745 м над рівнем моря.
Для Великого Каньйону характерні своєрідні форми рельєфу — «башти», «бастіони»,
грандіозні оголення гірських порід. Каньйон утворений у товщі вапняків, пісковиків і сланців.
Великий Каньйон відносно недавнього походження — трохи більше мільйона років тому. Цей
надзвичайно глибокий каньйон зі стрімкими стінами проритий річкою Колорадо. Робота ріки
супроводжувалася підйомом плато Колорадо, що підсилювало дію ріки. Хоча каньйон і недавнього
походження, скелі, що складають стіни, значно старіші. Геологічні дані свідчать про те, що
тривалий час плато перебувало на дні моря.
Рослинність у каньйоні складається, переважно, з пустельних рослин, таких як агави та
іспанський байонет. Тут водяться пуми, олені, орли. У каньйоні дуже спекотно влітку, а взимку
іноді бувають заморозки.
Частина каньйону та його околиць входить до складу національного парку Ґранд-Каньйон.
https://www.youtube.com/watch?v=m-jK_hv4OQw
2. Найперший національний парк у світі з розташованим на його території найбільшим на планеті
вулканом був заснований в одному зі штатів США. Назвіть його. (Єллоустонський національний
парк,Yellowstone National Park)
Національний парк «Єллоустон» або Єллоустонський національний парк (англ.
Yellowstone National Park) — перший у світі національний парк (заснований 1 березня 1872),
міжнародний біосферний заповідник, об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.
Єллоустонський національний парк знаходиться в США, на території штатів Вайомінг,
Монтана та Айдахо. Парк відомий численними гейзерами та іншими геотермічними об'єктами,
багатою живою природою, мальовничими ландшафтами. Площа парку — 898,3 тис. га.
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Настільну гру видано в 2015 р. за кошти міжнародної технічної допомоги, наданої Посольством США в Україні в
рамках програми «Вікно в Америку» і поширено серед бібліотек для дітей Херсонської області.

Згідно з археологічними даними, люди почали жити на території, яку займає парк, 11тис.
років тому.
На величезній території парку знаходяться озера, річки, каньйони і печери. Озеро
Єллоустоун, одне з найбільших високогірних озер в Північній Америці, розташоване в центрі
Єллоустонської кальдери - найбільшого супервулкана на континенті. Кальдера вважається
дрімаючим супервулканом. Вулкан вивергався з величезною силою кілька разів за останні два
мільйони років. Велика частина території парку вкрита застиглою лавою. В парку знаходиться
одне з п'яти існуючих у світі гейзерних полів.
У парку росте близько двох тисяч видів рослин, зустрічаються кілька сотень видів ссавців,
птахів, плазунів і риб, в тому числі ті, що знаходяться під загрозою знищення.
Більша частина
території покрита лісом, менша — степова.
У парку прокладено кілька сотень кілометрів асфальтованих доріг, по яких здійснюється
доступ відвідувачів.
Широку популярність природні пам'ятки парку отримали завдяки картинам художника
Томаса Морана, на честь якого пізніше була названа одна з гір в Єллоустоні.
26 жовтня 1976 року Єллоустонський національний парк був визнаний міжнародним
біосферним заповідником, а 8 вересня 1978 року включений до списку Світової спадщини
ЮНЕСКО (під номером 28, серед перших об'єктів списку).
https://www.youtube.com/watch?v=JYt23hYowVY
3. В якому штаті на південному сході США піднімаються незвичайні скелі-"стовпи"? Ця
місцевість відома як "Долина монументів". Завдяки колоритним пейзажам «дикого Заходу» тут
було знято безліч відомих культових голлівудських вестернів. (Юта, Utah)
Долина монументів або Долина пам'ятників (мовою навахо Tsé BiiNdzisgaii, англ.
Monument Valley) — унікальне геологічне утворення, розташоване на північному сході штату
Аризона і на південному сході штату Юта, на території резервації індіанського племені навахо,
один з національних символів Сполучених Штатів Америки.
Долина монументів розташована в районі так званих «Чотирьох кутів» на кордоні
штатів Аризона і Юта, на захід від кордону штатів Колорадо та Нью-Мексіко. Долина
розташована на вистоті 1900 м і є частиною плато Колорадо. Температура в Долині монументів
коливається від - 3°C узимку до 30°C улітку. Опади, перепади температури та вітер є основними
факторами вивітрювання порід, які сприяли утворенню Долини монументів. Верхній шар рівнини,
що складається з м'яких осадочних порід, був повністю зруйнований, але над рівною пустельною
поверхнею залишився ряд скель-останців, складених з менш вразливого щодо вивітрюванню
червоного пісковика.
Деякі найвідоміші скелі мають власні імена (Східна Рукавичка та Західна Рукавичка, Три
Сестри тощо.).
На території долини діє парк «Долина монументів», що належить племені навахо. Долина
є однією з найвідоміших природних пам'яток США.
На її території знімалися сцени низки кінофільмів (серед них — чимало вестернів та
фантастичних стрічок, зокрема «Диліжанс», «Моя дорога Клементина», «Шукачі»; «Якось на
Дикому Заході», «Космічна одіссея 2001 року», «Безтурботний їздець», «Назад у майбутнє 3»,
«Форрест Гамп», «Доктор Хто», «Ворог держави № 1», «Вертикальна межа» та ін.). Тут
також знімалося багато кліпів та рекламних роликів «ковбойської» тематики.
https://www.youtube.com/watch?v=bX6GOCxIgkY
4. На території цього штату протікає більше 500 річок та створено близько 200 штучних водойм –
найбільша кількість у США! Столиця штату, крім того, має свої водні канали, аналогічні водним
системам Амстердама чи Венеції, а їхні набережні – улюблені місця відпочинку жителів та гостей
штату. (Оклахома, Oklahoma)

Столиця штату Оклахома – Оклахома-Сіті. У штаті, крім Оклахома-Сіті, ще тільки
одне велике місто Талса, і в цих містах живе близько 60% населення штату.
Оклахома - великий нафто-і газодобувних регіон, тож обидва міста мають велике
значення для всієї країни. Але на їхніх околицях зберігся класичний дух провінційної Америки в
кращих його проявах: дух добросердя, працьовитості та любові до своєї землі.
Природа штату, хоча і не має якихось видатних пам’яток, унікальна різноманітністю
своїх ландшафтів. В Оклахомі налічують 11 природних зон! Тут є рівнинні прерії, альпійські луки,
скелі, піщані дюни, болота... На території штату живуть понад 350 видів хребетних тварин,
зокрема - велика популяція одного із символів тваринного світу Америки бізонів, близько 200 видів
птахів. У лісах ростуть дуби і вязи, сосни і кедри, зустрічаються їх рідкісні види. В Оклахомі
протікає більш 500 річок, побудовано більше 200 гребель з водосховищами, та й природних озер
чимало. У штаті 50 природних територій, що охороняються: 6 національних парків, парки
штату, національні заповідні ліси, мережа заказників і заповідників.
http://madridhotelvialusitana.com/oklahoma-shtat-ssha/
5. В штаті Нью-Мексико знаходиться заповідник найбільшої в світі пустелі незвичного кольору.
Як ви вважаєте, який саме колір цієї пустелі? Відповівши на запитання, ви з легкістю зможете
назвати цю пустелю, адже з англійської її назва перекладається як «… [колір] піски». (Білий.
Уайт-Сендс («Білі піски»). White Sands)
Національна пам’ятка «Уайт-Сендс», або «Білі піски» («White Sands National Monument»)
– природна пам’ятка в штаті Нью-Мексико.
Білі Піски знаходяться на висоті 1291 м над рівнем моря, в оточеній горами долині
Тулароза. Площа парку – близько 710 км2, це поля білих піщаних дюн, які складаються з
найдрібніших гіпсових кристалів.
Гіпс рідко зустрічається у вигляді піску, тому що легко розчиняється у воді. Як правило,
дощі вимивають гіпс і водними потоками виносять його до моря. Долина Тулароза не має виходу
до моря, і гіпс, який дощі вимивають з гір Сан-Андреас і Сакраменто, опиняється в басейні, як у
пастці. Волога висихає, а гіпс у вигляді дрібного піску, що називається селенітом, залишається на
поверхні.
Сотні мільйонів років тому на цьому місці було давнє море, яке висохло, залишивши озеро
Отеро. Коли тисячі років потому висохло й озеро, воно залишило величезну територію, вкриту
селенітом. Під дією вітрів білі дюни постійно змінюють рельєф, створюючи враження
інопланетної поверхні. На відміну від звичайного піску з кварцу, пісок з гіпсу не нагрівається
навіть у найспекотніші місяці, і по ньому можна спокійно ходити босоніж.
Для відвідувачів у парку доступні декілька маршрутів – пішки і на транспорті, з
урахуванням вікових особливостей групи. Діти часто з’їжджають з дюн на спеціальних санках.
Пам’ятка повністю оточена військовими об’єктами, тому, коли проводяться військові
випробування, з метою безпеки людей «Білі піски» зачиняють для відвідувачів, оскільки парк
знаходиться у межах дальності польоту ракети.
18 січня 1933 року президент Герберт Гувер підписав документи про заснування
Національної природної пам’ятки «Білі піски». Урочисте відкриття відбулося 29 квітня 1934
року.
У січні 2008 року «Білі піски» потрапили до попереднього списку об’єктів усесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
https://www.youtube.com/watch?v=ofUzW-ChOSQ
6. Клімат цього штату сухий, пустельний. Але саме у цьому штаті розташоване найбільше в США
і надзвичайно мальовниче гірське озеро Тахо. (Невада. Nevada)

ахо (англ. Lake Tahoe) — прісне гірське озеро в межах гірського ланцюга Сьєрра-Невада,
розташоване на кордоні американських штатів Каліфорнія і Невада. В районі озера розташовані
кілька високогірних лижних курортів і зон відпочинку.
Озеро Тахо — друге за глибиною озеро в США (після озера Крейтер у штаті Орегон), 10те за максимальною глибиною у світі, 4-те у світі за середньою глибиною. Максимальна глибина
озера 501 м, довжина — 35 км, ширина — 19 км; протяжність берегової лінії 116 км. Площа
озера — 495 км ². Вздовж усього периметра озера прокладені автошляхи. Значна частина
берегової лінії з боку Каліфорнії перебуває в межах парків штату Каліфорнія та охороняється
Службою охорони лісів США (англ. United States Forest Service, USFS).
Озеро сформувалося в період від 2 до 3 млн. років тому внаслідок утворення тектонічної
западини на місці геологічного розлому. Сучасні обриси озера з'явилися за часів льодовикового
періоду. В озеро впадає безліч річок, але витікає лише одна — річка Траки, яка тече на північний
схід через місто Рино у Неваді та впадає в озеро Пірамід (Невада).
Територія навколо озера спочатку була населена індіанським племенем Вашо (англ. Washoe
tribe). Вони називали цей район «да хоу а га» (англ. Da ow a ga), що буквально означає «край
озера». Коли прийшли перші білі мандрівники, вони стали вимовляти це слово «да хоу», що в
підсумку трансформувалося в сучасну назву озера. За словами Марка Твена, Тахо індіанськими
мовами означає «Суп з коників».
До речі, офіційно назву Тахо було присвоєно озеру тільки у 1945 році.
https://www.youtube.com/watch?v=PAKtX1mNZcU
https://www.youtube.com/watch?v=bxbVEnnmRGQ
7. А чи відомо вам, що саме на території США є "Сад Богів"? Таку красиву назву має популярний
природний парк в якому щоденно проводяться краєзнавчі ландшафтні та етнографічні презентації.
Тут можна побачити різноманітні геологічні експонати, зразки місцевих рослин і тварин, а
також предмети, пов'язані з побутом і культурою індіанців. В якому штаті він знаходиться?
(Колорадо. Colorado)
Сад Богів (Garden of the Gods) – публічний парк у Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо,
США.
Назву парку відносять до подій серпня 1859 року, коли два місцевих картографи
обстежили місцевість у зв’язку із заснуванням Колорадо-Сіті. Один із них запропонував назвати
місцевість Садом Богів.
Вхід до парку безкоштовний згідно із заповітом Чарльза Еліота Перкінса, чиї діти
подарували землю парку місту Колорадо-Спрінгс к 1909 році.
У парку є численні доріжки для гірських прогулянок, скелелазання, гірських велосипедних і
кінних прогулянок. Одна з найбільш популярниз доріжок – «доріжка Перкінса» – вимощена для
попередження ерозії. Таблички попереджають про небезпеку зустрічі з ядовитими зміями в
спекотні дні.
«Візитівкою» парку є скелі із шарів червоного й білого пісчанику, конгломерату та
вапняку, які наклалися горизонтально один на один. На скелях помітні відбитки минулих епох:
давніх морів, гір, піщаних пляжів. Припускають, що назва річки і штату Колорадо походить від
яскравого кольору цих скель. Також виявлені закам’янілості давньої флори й фауни, у тому числі
відбитки раковин та кістки динозаврів. У 2006 році тут був віднайдений новий вид динозавра –
Theiophytalia kerri (від словосполучення «сад Богів» грецькою мовою).
https://www.youtube.com/watch?v=779dop0MaNw
8. Свою назвву цей штат отримав на честь найбільшої річки Північної Америки, четвертої за
довжиною в усьому світі. Його ще називають «штат магнолій», а одна із тварин-офіційних
символів штату – неймовірно розумні дельфіни афаліна. (Міссісіпі. Missisippi)

Назва Міссісіпі з мови індіанців оджибве перекладається як Велика ріка, ця назва хоч і
загальна, але дуже точна. Тим, хто сумнівається в її точності, рекомендується проплисти 3770
км.
З XVI в. європейці досить довго з’ясовували, хто буде господарем цих земель. Свої
претензії на них висували французи, іспанці та англійці. Проте в результаті трофей не дістався
жодному з кандидатів: земля опинилася під контролем США. Після перемоги у війні за
незалежність американцям довелося викупити в 1803 р. французьку частку Міссісіпі за 15 млн.
доларів у Наполеона Бонапарта.
10 грудня 1817 р. Міссісіпі офіційно став 20-м штатом США.
Незабаром він опинився у пятірці найбагатших штатів, завдяки вирощуванню тут
бавовни із використанням праці рабів (їхня кількість переважала вільне населення штату).Тож із
початком Громадянської війни (1861-65 рр.) Міссісіпі став другим штатом Конфедерації Півдня,
а його уродженець Джефферсон Девіс – президентом Крнфедерації.
Цікава й складна історія штату відображена в книгах, які тепер є літературною
класикою США.
У творах Марка Твена «На Міссісіпі» та «Пригоди Гекльберрі Фінна» є багато яскравих
сторінок реального життя Великої річки і однойменного штату. У книгах Вільяма Фолкнера
відображені характери, типові для жителів штату. Драматург Теннессі Вільямс взяв за основу
одного зі своїх творів біографію уродженця Міссісіпі. Їхні твори і сьогодні залишаються
актуальними: їх читають, екранізують, про них сперечаються.
Тож до загальноприйнятих характеристик Міссісіпі «штат магнолії», «штат
гостинності» можна додати ще одну – «батьківщина американських письменників».
Не можна не згадати також, що Міссісіпі – батьківщина «короля рок-н-ролу» Елвіса
Преслі (1935-72 рр.). Він народився саме в цьому штаті - у маленькому містечку Тьюпело.
http://madridhotelvialusitana.com/shtat-missisipi-shtat-na-beregah-richki-missisipi-v-ssha
9. Найбільший екземпляр цієї риби був спійманий у штаті Нью-Гемпшир. Її довжина - 5,5 метрів,
а вага – більше ніж півтори тонни. За формою тіло риби нагадує диск, а назва пов'язана з
космосом. Яку назву має ця риба?
До речі, саме в цьому штаті знаходиться гора, названа на честь першого президента США, відома
своєю мінливою погодою. Довгий час там утримувався рекорд максимальної швидкості повітря,
виміряної на земній поверхні. Про який штат йде мова?
(Риба-місяць; гора Вашингтон, штат Нью-Гемпшир. Fish-month; Mount Washington, New
Hampshire)
Риба-місяць (Mola mola) – найбільша з сучасних кісткових риб. Завдяки своїм габаритам
ця риба занесена в Книгу рекордів Гіннеса. Стисле з боків тіло місячної чудо-риби надзвичайно
високе і коротке, наближається за формою до диску, що надає їй вкрай дивний вигляд. У профіль
тіло риби-місяця нагадує майже правильне коло, звідси й назва. До речі, «мola» на латині означає
«млинове жорно». Хвіст її дуже короткий, широкий і усічений, тіло вкрите товстою, міцною і
еластичною шкірою, всіяною дрібними кістковими горбиками. Колір шкіри - білий.
З такою незвичайною формою тіла дорослим особинам дуже складно тримати
вертикальне положення у воді, тому більшу частину часу вони проводять лежачи на боці, як
камбала, але тільки на поверхні води, тому риба-місяць є легким об'єктом полювання для акул,
косаток та інших великих хижаків. Але це не таке просте полювання, тому що «броньована»
шкіра захищає її від пошкоджень. Навіть за допомогою гострого гарпуна складно нанести
істотні рани рибі-місяцюі: гарпун відскакує від її броні, як від шматка металу.Оскільки плаває
риба-місяць погано, вона безсила перед сильною течією і покладається на волю хвиль.
А ось «місячні» мальки і молодняк плавають так само вертко, як і інші мешканці
підводного царства.
Харчується риба-місяць зоопланктоном, а також дрібними кальмарами, личинками вугрів,
сальп, реброплавів і медузами. Це й зрозуміло, адже така повільна рибина просто не в змозі
наздогнати іншу рибу. Проте один учений-іхтіолог описав факт, якому був свідком в одній із

наукових експедицій. Він спостерігав незвичайне полювання риби-місяця на скумбрію. Під час
нього риба розганялася, наскільки це було можливо при її формах, і, вистрибуючи з води над
зграєю скумбрії, падала на поверхню, приголомшуючи жертву, а потім поїдала оглушену рибу.
Як би страхітливо не виглядала ця чудо-риба, вона абсолютно беззахисна істота і не
може заподіяти шкоди людині.
Незважаючи на це, в деяких місцях біля узбережжя Південної Африки рибалки при її
вигляді відчувають забобонний страх і прагнуть швидше повернутися на берег. Справа в тому,
що коли насувається шторм, і вітер утворює поверхневі течії в бік берегів, рибу-місяць виносить
на мілководдя. Її наближення до берегів у місцевих жителів завжди було ознакою настання
стихії, тому помітити рибу-місяць біля узбережжя вважається поганою прикметою, її появу
справедливо пов’язують із штормовою погодою.
Промислового значення риба-місяць не має: м'ясо її практично не їстівне, а печінка і
молочко навіть викликають отруєння.
Викликає інтерес лише як екзотичне творіння природи.
http://ryboohorona.kiev.ua/node/101
https://www.youtube.com/watch?v=IsDqDoKLyig
Гора Вашингтон:
https://www.youtube.com/watch?v=BmFitX6nE7I
10. Офіційна домашня тварина цього штату – молочна корова, адже він є провідним виробником
молочних продуктів. Тому цей штат жартома називають «молочна ферма Америки», а його
мешканців – «сирними головами» (cheeseheads). Назвіть цей штат. (Вісконсин. Wisconsin)
Розташований на півночі Середнього Заходу, штат Вісконсин відомий своїм сільським
господарством, природною красою та історією прогресивної політики (наприклад, перший закон
про відшкодування внаслідок промислової травми і перший прибутковий податок штату були
прийняті тут). Прізвисько «молочний край Америки» свідчить про важливість сільського
господарства в економіці штату. Вісконсин лідирує у виробництві сиру і є другим у виробництві
молока та вершкового масла в країні. 90% надоїв молока йде на виробництво сирів: тут
виготовляється четверта частина усього виробленого в країні сиру: близько ста тридцяти
сироварень випускають понад мільйон тонн сиру щорічно!
Молочним штатом Вісконсин став не від хорошого життя: до кінця XIX в. земля
Вісконсину виснажилася від інтенсивного землеробства і перестала давати високі врожаї
пшениці. Оскільки ж тут непогано росли кормові культури, фермери зайнялися молочним
тваринництвом.
Між іншим, у Вісконсині зараз існує добре розвинута багатопрофільна промисловість та
індустрія туризму.
http://madridhotelvialusitana.com/severnaya-amerika/839--.html

Культура\Мистецтво\Література
1.Уродженцем якого штату є нобелівський лауреат із літератури Ернест Гемінґвей? Назвіть твори
цього письменника, які вам відомі.
(Іллінойс; «Старий і море» ,«Прощавай, зброє!», «По кому подзвін»…
Illinois; “The Old Man and the Sea”, “Farewell to Arms”, “For Whom the Bell Tolls”… )
рнест Міллер Гемін вей (Хемінгуей; англ. Ernest Miller Hemingway, (21 липня 1899 — 2
липня 1961) — американський письменник та журналіст, лауреат Нобелівської премії з
літератури 1954 року.
Здобув широку популярність завдяки своїм романам та оповіданням, а також завдяки
активному та наповненому пригодами життю. Його лаконічний та насичений стиль оповіді
відіграв значну роль у літературі XX століття. У 1993 році на його честь названо малу планету
3656 Hemingway.
Цікаві факти
Ернест Гемінґвей усе життя вставав удосвіта. Прокидався він не пізніше шостої ранку,
свіжим і бадьорим. Працював Гемінґвей до полудня, стоячи біля полиці. На полиці стояла
друкарська машинка, на машинці лежала дерев'яна дошка, встелена аркушами паперу. Списавши
олівцем усі аркуші, він знімав дошку і передруковував написане. Кожен день він підраховував
кількість написаних слів і будував графік. «Коли закінчуєш, відчуваєш себе спустошеним, але не
порожнім, а таким, що знову наповнюється…»
У Гемінґвея був шестипалий кіт Сноубол (Сніжок), нащадки якого, що успадкували
шестипалість, зараз є однією з визначних пам’яток будинку-музею письменника на Кі-Уест
(«коти Гемінґвея»). До кінця Другої світової війни в його будинку жили більше дважцяти котів,
половина з яких були шестипалі. Зараз у будинку-музеї письменника в Кі-Уест (штат Флорида)
живе безліч котів, серед них 44 шестипалих нащадка Сніжка. Спеціальна комісія визнала їх
національним надбанням.
http://dovidka.biz.ua/ernest-heminguey-tsikavi-fakti/
http://litanaliz.blogspot.com/2014/09/blog-post_69.html
http://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printout.php?id=26
2. В одному зі штатів США є будинок-музей Марка Твена, а навпроти стоїть «Будиночок Беккі
Тетчер», подружки відомого персонажа з твору письменника. Назвіть головного персонажа і
назву цього відомого твору та штат, про який іде мова. ( ом Сойєр. «Пригоди ома Сойєра».
Міссурі; Tom Sawyer. The Adventures of Tom Sawyer. Missouri)
Коли Марку вену (справжнє ім’я - Семюель Ленгхорн Клеменс; Samuel Langhorne
Clemens) виповнилося 4 роки, його сім'я переїхала у містечко Ганнібал, де був річковий порт на
Міссісіпі. Згодом Ганнібал стане прообразом містечка Сент-Пітерсберг у знаменитих романах
„Пригоди Тома Соєра“ та „Пригоди Гекльберрі Фінна“. На той час Міссурі був рабовласницьким
штатом, тому вже тоді Марк Твен зміг ознайомитися із рабством, яке буде згодом описувати й
засуджувати в своїх творах.
Будинок-музей Марка вена у Штаті Коннектикут
На півдорозі між Бостоном і Нью-Йорком, в місті Хартфорді, столиці штату
Коннектикут, проживало колись сімейство всесвітньо відомого письменника Марка Твена.
В трьохповерховому будинку жителі Хартфорда постаралися відновити обстановку часу,
коли в ньому перебувала родина автора. Саме там він написав такі твори як «Пригоди Тома
Сойєра», «Пригоди Гекльберрі Фінна», «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура», «Принц і
жебрак» та ін.
Особисті речі, меблі, архівні матеріали, які вдалося зібрати, дозволили в 1980-1981 році
офіційно заснувати будинок-музей Марка Твена.
У колекції музею, яка сьогодні представлена відвідувачам, налічується майже 10 тисяч
експонатів, що дійшли до наших днів з часів Вікторіанської епохи. Безліч з них належали

сімейству Клеменс (Твен). Відвідувачам пропонується багато цікавих речей. Наприклад, у музеї
виставлена тритонна машина «Paige typesetter», робота над якою привела компанію Твена до
банкрутства.
http://terytoriya.com.ua/index.php/art/397-budinki-muzeji-znamenitikh-pismennikiv
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/06/24/50-штатів-за-50-днів-міссурі-покажимені/
3. Де в Америці знаходиться фабрика кінозірок? Назвіть імена своїх улюблених американських
кіноакторів. (Каліфорнія. Район Голівуд. Алея слави – тротуар по Голлівудському бульвару і
Вайн-стріт, в який вкладено більше 2600 п'ятикутних зірок з іменами знаменитостей. California.
Area Hollywood. Walk opf Fame – the sidewalk on Hollywood Boulevard and Vine Street, which invested
more than 2,600 five-pointed stars with the names of celebrities)
Голлівудська Алея Слави — тротуар вздовж Голівудського бульвару і Вайн-стріт у
Голлівуді (Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якому вкладено більше 2 600 п'ятикутних зірок з
іменами знаменитих людей та вигаданих персонажів за їхній внесок в індустрію розваг.
Перші вісім зірок, які отримали Олів Борден, Рональд Колман, Луїза Фазенда, Престон
Фостер, Берт Ланкастер, Едвард Седжвік, Ернест Торренс і Джоан Вудвард, були відкриті у
вересні 1958 року і поміщені в тротуарі на північно-західному куті Голівудського бульвару та
Хайленд. Вони були встановлені ще до офіційного відкриття алеї у 1960 році.
9 лютого 1960 Джоан Вудвард стала першою, хто офіційно отримав зірку на Алеї Слави
за адресою Голівудський бульвар 6801.
Алея Слави проходить із сходу на захід по Голлівудському бульвару від Гауер-авеню до ЛаБрея-авеню і з півдня на північ від Вайн-стріт до бульвару Сансет. Алея в довжину майже три з
половиною милі (це 5,6 км). Місцезнаходження кожної зірки є постійним, крім випадків, коли час
від часу вони «переїжджають» у випадку будівництва або з інших причин.
Кожна п'ятикутна зірка виготовлена з рожевого терраццо в бронзовій оправі. Всередині
зірки написане бронзовими літерами ім'я лауреата, під яким розміщується кругла бронзова
емблема із зазначенням категорії, за яку лауреат отримав зірку.
Існує п'ять видів емблем:
• кінокамера — за внесок в кіноіндустрію.
• телевізор — за внесок у розвиток галузі телевізійного мовлення
• фонограф — за внесок в індустрію звукозапису
• радіомікрофон — за внесок у розвиток галузі радіо
• театральні маски — за внесок у розвиток театру
Перші чотири емблеми існували з самого початку, а театральна була додана лише 1984
року. Крім того, є й кілька особливих винятків. Наприклад, зірка Діснейленду має емблему його
головної будівлі, у почесного мера Голлівуду Джонні Гранта на емблемі знаходиться Знак
Голлівуду, у колишнього мера Лос-Анджелеса Тома Бредлі — зображення герба міста ЛосАнджелес.
Кандидатури подаються на розгляд спеціального комітету щорічно до 31 травня, і у
червні того ж року комітет Алеї Слави обирає лауреатів із отриманих заявок.
https://www.youtube.com/watch?v=Eot7sb0XXnI
4. У двадцятих роках минулого століття в штаті Теннессі зародився надзвичайно популярний в
Америці музичний стиль. І зараз у цьому штаті проводяться найбільші фестивалі, що збирають
десятки тисяч шанувальників. Про який музичний стиль іде мова? (Кантрі. Country)
Кантрі (англ. country) — музичний напрямок, що бере початок від народної музики
британських переселенців у США, які продовжувала традиції епічної кельтської балади і
народних танцювальних форм. Музика кантрі почала користуватися популярністю у 1920-х роках
спочатку під назвою хілбілі (hillbilly music, від англ. hillbilly — термін, що відноситься до
жителів гірських містечок США), в 1940-х роках поступово закріпився сучасний термін.

Класичне кантрі оперує простим інструментарієм, окрім ударної установки характерне
звучання надає гітара зі сталевими струнами (різновид гавайської гітари), губна гармоніка,
нерідко використовуються також банджо, скрипка та піаніно хонкі-тонк, спеціально дещо
розстроєне. Композиції кантрі доволі динамічні, прості пісні спираються на схеми рок-н-ролу або
ліричної балади, нерідко в ритмі вальсу. Тексти оповідають про звичайні людські справи — любов,
праця, забави, фінансові проблеми, клопоти з дітьми тощо.
У 1940-і роки популяризація напрямку пов'язана з творчістю Генка Вільямса.
У 1950-ті музика кантрі стала однією з основ таких течій як блюґрас і рокабілі. В ці роки
найяскравішим представником кантрі стає Елвіс Преслі, який щойно розпочав свою кар'єру і мав
тоді прізвисько «Хіллбіллі кет». В кінці 1950-х музику кантрі починає записувати студія Nashville
Sound, цією ж студією була заснована зала слави кантрі.
У 1960-ті роки такі музиканти як Кріс Крістоферсон, Ніл Янг, Лінда Ронстадт дали
життя новому музичному напрямку — кантрі-року, що увібрав в себе як риси кантрі, так і риси
рок-музики.
У 1970-ті роки кантрі розгалужується на дві протилежні течії — автентичну і
комерціалізовану. В руслі дотримання автентичних традицій працюють такі музиканти як Віллі
Нельсон і Війлон Дженнінгс. В той же час Конвей Твітті, Глен Кемпбелл, Кенні Роджерс та ряд
інших зближують кантрі з поп-музикою тих років, практично розмиваючи границі напрямку. Піку
популярності кантрі-поп досягло на рубежі 1970-80-х років, значну роль у популяризації напрямку
відіграв фільм «Міський ковбой».
http://elkazoo.ru/1950_country_music
http://www.qton.ru/232.html
5. У 1776 р. три дівчинки-підлітка були викрадені індіанцями. Даніель Бун з групою колоністів
кинувся в погоню і через два дні наздогнав викрадачів та врятував дівчаток. Цей випадок отримав
широкий розголос в Америці і навіть послужив основою сюжету відомої книги «Останній з
могікан». В якому штаті відбувались ці події? Назвіть ім’я автора книги. (Кентуккі. Фенімора
Купера. Kentucky. Fenimore Cooper)
Кентуккі – штат, сповнений соковитої зелені та затишку. Він також став першим
штатом на заході від Аллеганських гір (Allegheny Mountains), де почали заселятися
американські піонери, такі як Деніел Бун. Джеймс Харрод заснував перше постійне поселення під
назвою Гарродсбург (Harrodsburg) у 1774 році. До теперішнього часу штат зберіг дивовижну
красу з чудовими можливостями для полювання, риболовлі, катання на гірських велосипедах і
каное.
Сільські пейзажі, зелень пагорбів, самотні дуби, вапнякові скелі і старі комори з чорним
тютюном втілюють справжню мрію художника. Довгі огорожі з чоторьох дошок (так званий
«стиль Кентуккі») ниткою проходять через пасовища і ранчо з такими іменами як «Три
Димарі», «Річка «Вилка», «Срібна Весна».
Розміщений між середнім заходом і півднем США, цей штат має унікальне історичне
минуле. Під час громадянської війни Кентуккі опинився посередині між військовими силами Союзу
та Конфедерації, зігравши роль майданчику, через який пройшли тисячі військових загонів з обох
сторін.
Кентуккі відомий своїми кінськими перегонами, які так і називаються «Кентуккі Дербі».
Перегони, що організовують кожного року, починаючи з 1875 р., називають «найзахопливіші дві
хвилини у спорті”. Щороку, у першу суботу травня, двадцять найкращих породистих коней
шикуються в лінію на старті біля «Воріт Черчеля», щоб пробігти по треку одну з четвертю милі
(це 2 км). Ці перегони увінчують фіналом двотижневий фестиваль «Кентуккі Дербі», який
щороку відвідують десятки тисяч туристів.
http://madridhotelvialusitana.com/severnaya-amerika/887--.html
http://prousa.info/kentucky_history

6. Якій героїні книжки «Чарівник країни Оз» належать слова «Я з Канзасу. Хоч ваша країна і
чудова, але я не люблю її. Тут на кожному кроці такі небезпеки»? Пригадайте ім’я автора книги.
(Дороті Гейл. Ліман Френк Баум. Dorothy Gale. Lyman Frank Baum)
Канзас межує з чотирма штатами (Небраскою, Міссурі, Колорадо і Оклахомою). Штат
розміщений на Середньому заході США (Великі рівнини). Клімат штату континентальний, із
спекотним літом і прохолодною, а іноді й холодною зимою.
Свою назву штат отримав від назви річки Канзас, яка є притокою іншої американської
річки – Міссурі. Сама річка Канзас була названа за іменем індійського племені канза (кау), яке
населяло території сучасного Канзасу.
До прибуття європейських переселенців, штат населяли численні індійські племена,
основним видом діяльності яких було сільське господарство (вирощування кукурудзи) і
мисливство. У 1541 році сюди прибули перші європейці під керівництвом іспанського
конкістадора Франсиско де Коронадо. Освоювати ці землі почали французи, які зрештою продали
всі свої володіння Сполученим Штатам у 1803 році. З 1861 року Канзас офіційно є штатом США.
Канзас розміщений на так званій «Алеї торнадо», він посідає друге місце в США (після
Техасу) за кількістю зареєстрованих метеорологами смерчів – більше п’ятдесяти на рік.
http://prousa.info/kansas_nature
http://usarest.ru/shtat-kanzas/
7. В якому місті штату Луїзіана зародився стиль ранньої джазової музики та зробив свої перші
музикальні кроки легенда джазу Луї Армстронг? (Новий Орлеан. New Orleans)
Творчість Луї Армстронга справила великий вплив на музику XX століття. Армстронг був
одним з найбільш видатних музикантів, які коли-небудь грали джаз і одночасно однією з
найсуперечливіших фігур в ньому. Будучи трубачем-революціонером, Армстронг заклав
фундамент всіх наступних джазових революцій. Завдяки Армстронгу джаз пішов по сольному
шляху розвитку.
Відомий свінговий ударник Джин Крупа не перебільшував, коли говорив:
• «Який би не був стиль джазового музиканта, він не зіграє і 32 тактів, не віддавши
музичної данини Луї Армстронгу. Все зробив Луї, і зробив першим».
Розмах його інтересів підтверджують співпрацю та спільні виступи з музикантами різних
стилів — диксиленду, свінгу та модерн-джазу, з симфонізованими складами, виконавцями
спірічуелів і госпел, церковними хорами, блюзовими співаками, а також участь у філармонійних
джазових концертах, мюзиклах, шоу, музичних фільмах.
Армстронг виробив стиль, який легко адаптується до будь-якого музичного контексту і до
будь-якої аудиторії. Він міг одночасно задовольняти смаки діаметрально протилежних категорій
слухачів (включаючи прихильників поп-музики і шлягерів).
Армстронг — чи не найбільш унікальна особистість в історії джазу. У своїй творчості
маестро зумів поєднати непоєднуване: неповторно індивідуальний тип самовираження з
безмежною загальнодоступністю музики, грубувату простоту і спонтанність, традиціоналізм з
новаторством, негритянський ідеал звуковидобування з європеїзованими ідіомами свінгу та
мейнстріму.
Армстронг залишався незаперечним королем джазу до самої своєї смерті, і ні на одну
хвилину не слабшав його талант, не висихала сила його впливу на слухачів. Його теплота і гумор
незмінно робили його дорогим і близьким для всіх, з ким він зустрічався.
http://artnews.in.ua/staff/113-luyi-armstrong-korol-dzhazu.html
http://for.lib.kherson.ua/armstrong.htm

8. Назвіть один з найстаріших університетів США, який був заснований 8 вересня 1636 року і
включає 11 окремих академічних підрозділів (10 факультетів та Інститут Перспективних
Досліджень Редкліффа). Згадайте, в якому штаті він розташований. (Массачусетс, Гарвардський
університет.Massachusetss, Harvard)
8 вересня 1636 року у Кембриджі, штат Массачусетс, було засновано Гарвардський
університет – найстаріший з діючих вищих навчальних закладів США.
Гарвард вважається одним з найпрестижніших університетів світу. Спочатку
навчальний заклад називався Гарвардським коледжем, за іменем його першого покровителя –
Джона Гарварда. Після своєї смерті Дж.Гарвард залишив у спадок коледжу половину свого
майна і бібліотеку.
Фактичне перетворення коледжу на університет відбулося у першій чверті 19 століття.
Окрім вивчення Біблії, мов і математики, тут почали викладати також медицину та
юриспруденцію.
Сьогодні Гарвард є одним з найбажаніших навчальних закладів для абітурієнтів зі всього
світу. Загальна кількість випускників сягає 320 тисяч, із 192 країн світу.
Серед випускників Гарварду – 8 президентів США та 49 лауреатів Нобелівської премії.
Зокрема, до числа відомих та надзвичайно успішних випускників належать Марк Цукерберг, Білл
Гейтс та Девід Рокфеллер.
У Гарварді є власні музеї. Наприклад, ботанічний музей, який відомий своєю знаменитою
колекцією скляних рослин. Також є музеї мінералогії і геології, археології й етнології, порівняльної
зоології. А ще в університету є свій ліс! Його постійно вивчають фахівці-біологи. Гарвард також
пишається своєю науковою бібліотекою, яка є найбільшою серед університетських книгозбірень і
взагалі посідає сімнадцяте місце за величиною у світі – тут зберігається понад 16 мільйонів
томів.
http://24tv.ua/finansovi_rinki/den_v_istoriyi_378_rokiv_tomu_buv_zasnovaniy_garvardskiy_univ
ersitet/n482603
http://www.studua.org/zakordoniy-dosvid/488-garvardskiy-unversitet.html
9. Який відомий американський письменник, що працює в різноманітних жанрах, включаючи
жахи, трилер, фантастику, фентезі, містику і отримав прізвисько «Король жахів», народився в
штаті Мен? (Стівен Кінг. Stephen King)
Стівен Кінг написав десятки дуже популярних романів і оповідань (переважно жахів та
містики), продажі яких по всьому світу сягнули близько 350 000 000 примірників. Його найбільш
популярні книги – «Керрі» (Carrie), «Сяйво» (The Shining), «Мертва зона» (The Dead Zone), «Зелена
миля» (The Green Mile), «Темна Вежа» (The Dark Tower). Багато романів та оповідань С.Кінга
стали основою для фільмів.
Штат Мен розташований на північно-східному узбережжі Сполучених Штатів, на
кордоні з Канадою. Столиця штату Мен: Огаста. Девіз штату: Dirigo («Я веду»).
Штат Мен є частиною з Нової Англії і найменш населеним штатом на схід від річки
Міссісіпі (населення 1,3 млн.), з великими просторами природної краси. Він має прізвисько
Сосновий штат, і майже 90% його території зайнято лісами. Штат Мен – сільський і не має
великих міст; найбільше місто в штаті – Портленд з населенням 65 000. Густі ліси штату Мен
надали робочі місця багатьом поколінням мешканців Мену.
Національний парк Акадія вважається перлиною штату Мен. Парк розкинувся на 30 000
мальовничих акрах через гори острову Маунт Дезерт і ряд інших островів і півостровів вздовж
узбережжя. Парк має широко відкритий вид на океан, високі вершини на східному узбережжі,
єдиний фьорд в основній частині США (інший можна знайти на Алясці), а також такі відомі
місця, як Тандер Хоул, Сенд Біч, Оттер Кліфс, і гору Каділлак.
Більш ніж 60 маяків розкидано вздовж узбережжя штату Мен – від Наббл Лайт в Йорку
до Уест Кводді Хед – найбільш східного маяка в Сполучених Штатах.

Окрім письменників - Гаррієт Бічер-Стоу, Е. Б. Вайта (автора широко відомої й
екранізованої дитячої книжки «Павутиння Шарлотти») та Стівена Кінга, ще кілька видатних
американців походять із штату Мен.
Серед них - Едмунд Маскі, сенатор США і губернатор штату Мен, був номінований на
пост віце-президента від Демократичної партії в 1968 році. Батько Маскі, Стівен
Марсіжевський, емігрував у Сполучені Штати із Польщі, яка була тоді під контролем Росії, в
1903 році і змінив своє прізвище на Маскі.
На честь життя і досягнень Едмунда Маскі у 1992 році Конгрес США створив Програму
стипендій дмунда Маскі, щоб забезпечити можливості для аспірантів і фахівців із колишнього
Радянського Союзу, в тому числі і з України, навчатись у Сполучених Штатах.
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/06/23/50-штатів-за-50-днів-мен-сосновий-штат/
10. Бібліотека Конгресу відкрилася ще у 1800 році і зараз налічує понад 75 мільйонів одиниць
зберігання, серед яких книги, періодика, ігри, фотографії, звукозаписи та відео, музичні
композиції... Щодня фонди цієї бібліотеки поповнюють близько 22 тисяч примірників нових
надходжень. Де розташована ця найбільша у світі бібліотека? (Вашингтон, Федеральний округ
Колумбія. District of Columbia)
Бібліотека Конгресу була створена в 1800 р. для обслуговування Конгресу США відразу
після його переїзду в нову столицю – Вашингтон. Одночасно у складі Конгресу був сформований
Об'єднаний комітет щодо Бібліотеки з представників обох палат.
Поступово коло завдань Бібліотеки розширювалося. Закон про авторське право 1870
передбачав доставку у її фонди двох примірників кожної книги, брошури, карти, фотографії,
естампу, нот, що реєструються у відповідності з авторським правом.
Перша окрема будівля ім. Томаса Джефферсона – була надана Бібліотеці в 1886 р., друга –
ім. Джона Адамса – у 1939 р, третя – ім. Джеймса Медісона – в 1980 р. Будинки названі на честь
президентів США, які зробили вирішальний внесок у створення і розвиток Бібліотеки.
Закон 1902 дозволив Бібліотеці продавати свої каталогізаційні записи бібліотекам країни.
У 1914 р. Конгрес створив Довідкову службу з питань законодавства як самостійну
організацію для обслуговування членів Конгресу та його комітетів; у 1970 р. її було
перейменовано в Дослідну службу Конгресу.
Пізніше спеціальними актами Конгресу в Бібліотеці були створені Американський
фольклорний центр (1976), Американський архів радіо і телебачення (1976), Національний центр
книги (1977) і Національне бюро зі збереження фільмів (1988).
Бібліотека Конгресу по праву вважається центром національної бібліотечної системи
США. Обслуговування нею бібліотек країни почалося 100 років тому при директорі Герберті
Патнемі, під керівництвом якого була організована робота над новою системою класифікації,
продаж друкованих карток Бібліотеки і почала створюватися система МБА.
Сьогодні допомога бібліотечній спільноті надається в кількох напрямках:
- формування Національної цифрової бібліотеки;
- централізована каталогізація;
- обмін ідеями і досвідом між бібліотеками та інформаційними установами;
- підвищення кваліфікації бібліотечних працівників;
- стимулювання інтересу до книги та читання за допомогою Центру книжки тощо.
Постійно удосконалюється власна схема класифікації, вперше розроблена в кінці XIX ст. і
прийнята більшістю вузівських та спеціалізованих бібліотек США. Регулярно оновлюються і
видаються предметні рубрики Бібліотеки Конгресу і десяткова класифікація Дьюї.
Підвищенню кваліфікації бібліотекарів країни сприяють численні конференції, семінари,
методичні матеріали. Комітет федеральних бібліотек та інформаційних центрів, що існує при
Бібліотеці (Federal Library and Information Center Committee), організовує форуми (наприклад,
щорічний форум з інформаційної політики), навчальні курси з різних напрямків бібліотечної

роботи з використанням мультимедійного віддаленого навчання, сприяє співпраці між
бібліотеками та інформаційними центрами федерального рівня, присуджує національні нагороди
«Федеральна бібліотека року», «Інформаційний центр року» та інші.
Працює на країну і Центр книги (Center for the Book), який покликаний стимулювати
інтерес до книги, читання, друкованого слова. Його проекти і програми фінансуються переважно
спонсорами - окремими особами, корпораціями, фондами.
Центр книги очолює мережу з 35 відділень у штатах. Його діяльність у 1997-2000 рр..
проходила під девізом "Будуємо націю читачів». Серед багатьох форм роботи, що
практикуються центром, - пересувні виставки, національні програми читання, конференції,
радіо-і телепередачі, щорічні призи центрам книги в штатах, публікації. У 1998 р. Центр
виступив організатором програми підтримки сімейної грамотності: приватний фонд виділив
гранти 30-ти невеликим сільським публічним бібліотекам у 7-ми штатах, а Центр книги
профінансував і провів регіональні семінари-практикуми для навчання представників сільських
бібліотек, які отримали гранти. У тому ж році він вручив нагороди центрам книги в штатах
Вермонт і Оклахома; провів конкурс студентських есе на тему «Лист про літературу» – 20 тис.
студентів надіслали листа про своїх улюблених письменників, переможці конкурсу з 23-х штатів
отримали нагороди. Одна з програм Центру, очолювана поетом-лауреатом Бібліотеки Конгресу
Робертом Пінскі, включала запис голосів людей, які читають свої улюблені поезії (в їх числі був
президент США Б. Клінтон); ці записи поповнили фонд звукозаписів поезії та літератури.
http://calendate.com.ua/event/585
http://www.loc.gov /

Історія
1. Якою є історія приєднання до США найбільшого за територією штату? Який це за штат?
(16 грудня 1866 в Санкт-Петербурзі відбулася спеціальна нарада за участі Олександра II,
провідних міністерств, а також російського посланника у Вашингтоні барона дуарда
Андрійовича Стекля, на якій було вирішене питання продажу Аляски Сполученим Штатам
Америки. December 16, 1866 in St. Petersburg held a special meeting with participation of Alexander
II, leading ministries and the Russian envoy in Washington, Baron Eduard A. Glass, which was
decided the sale of Alaska to the United States of America)
Першими європейцями, що відвідали Аляску 21 серпня 1732, були члени команди бота «Св.
Гавриїл» під командуванням геодезиста М. С. Гвоздьова та підштурмана І. Федорова в ході
експедиції А. Ф. Шестакова і Д. І. Павлуцького 1729–1735 років. Крім того, є уривчасті відомості
про відвідування людьми з Росії Америки в XVII столітті.
З 9 липня 1799 по 18 жовтня 1867 Аляска з прилеглими до неї островами перебувала під
управлінням Російсько-американської компанії. Бойові дії на Далекому Сході в період Кримської
війни показали абсолютну незахищеність східних земель Російської імперії та, особливо, Аляски.
Щоб не втратити даром територію, яку неможливо було захистити й освоїти в осяжному
майбутньому, було ухвалене рішення про її продаж .
16 грудня 1866 в Санкт-Петербурзі відбулася спеціальна нарада, на якій були присутні
Олександр II, великий князь Костянтин Миколайович, міністри фінансів і морського
міністерства, а також російський посланник у Вашингтоні барон Едуард Андрійович Стекль. Всі
учасники схвалили ідею продажу. За пропозицією міністерства фінансів був визначений поріг суми
— не менше 5 мільйонів доларів золотом. 22 грудня 1866 Олександр II затвердив кордон
території. У березні 1867 Стекль прибув до Вашингтона й офіційно звернувся до держсекретаря
Вільяма Сьюарда.
Підписання договору продажу Аляски відбулося 30 березня 1867 року у Вашингтоні.
Територія площею 1 519 000 км² була продана за 7,2 мільйона доларів золотом, тобто по 4,74
долара за км² (куди родючіша й сонячна Французька Луїзіана, куплена у Франції 1803 р., обійшлася
бюджету США дещо дорожче — приблизно по $ 7 за км²) .

Приблизно в цей час було виявлено золото. Регіон розвивався повільно аж до початку
«золотої лихоманки» на Клондайку в 1896 році. За роки «золотої лихоманки» на Алясці було
видобуто близько однієї тисячі тонн золота, що в цінах на квітень 2005 відповідало 13-14
мільярдам доларів.
З 1867 р. Аляска перебувала у віданні військового міністерства США й називалася «Округ
Аляска», в 1884–1912 роках — «округ», потім — «територія» (1912–1959), а з 3 січня 1959 —
штат США .
З 1968 року там розробляються різні мінеральні ресурси, особливо в районі затоки ПрудоБей, на південному сході від Пойнт-Барроу.
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/07/20/50-штатів-за-50-днів-аляска-на-північ-до-а/
2. Штат, про який іде мова, був прославлений у знаменитому творі Г. Лонгфелло «Пісня про
Гайавату». Сюжет цієї класичної пам’ятки американської літератури заснований на історичних
легендах індіанців племені оджибве, які населяли землі цього штату. Що це за штат та які інші
індіанські племена вам відомі? (Міннесота. Minnesota)
Міннесота колись була місцем проживання індіанських племен - оджибве, дакота,
Віннебаго і т.д. Французькі скупники хутра, які першими з європейців у XVII в. проникли в ці місця,
на самому початку були змушені рахуватися з індіанцями кількість білих людей було надто
незначним, а племена дуже войовничими.
Боротьба Франції та Англії за контроль над цими територіями і скупкою хутра приводила
до повномасштабних війнам, в яких брали участь індіанські племена, які залучаються в якості
союзників. У результаті воєн, нових хвороб і голоду кількість індіанців постійно скорочувалася.
Східна частина Міннесоти стала частиною США після Війни за незалежність (1783 р.), західна в 1803 р. була відступлена новій державі Францією.
США, Британія і Франція зуміли між собою домовитися, але це призвело до того, що
індіанські племена стали стрімко втрачати свої землі, з яких їх витісняли нові переселенці.
За решту території індіанці змушені були воювати один з одним і повставати проти
білих.
У 1862 р. після чергового повстання племя дакота було виселено з Міннесоти. Деяка
кількість індіанців інших племен залишилося в Міннесоті в резерваціях.
У Міннеаполісі в парку «Міннігага» («Мініхаха») є однойменний водоспад, названий на
честь дружини індіанського вождя Гайавати, героя поеми Генрі Лонгфелло «Пісня про
Гайавату».
Памятники вождю і його дружині стоять у парку.
Третина Міннесоти покривають ліси, чималу територію штату займають тисячі озер,
реальна кількість яких ніхто не береться підрахувати. Хоча в Міннесоті видобувається половина
всієї залізної руди в США, економіка штату багато в чому спирається на деревообробну
промисловість і туризм. Туризм розвивається завдяки лісам, озерам і великій кількості
охоронюваних територій, на яких створені всі умови як для збереження дикої природи, так і для
залучення людини до її краси.
Мабуть, найвідоміший із заповідників Міннесоти – Національний парк Войеджерс
(заснований в 1971 р., площа більше 88 тис. км 2 ). Багато в чому завдяки тому, що сьогодні тут
живе одна з найбільших популяцій американського білоголового орла (точніше, орлана), того
самого, який зображений на гербі США і який до 80-х рр.. XX в. вважався в Міннесоті практично
зниклим.
Фахівці парку до місць гніздування білоголового орлана категорично нікого не підпускають,
а пташенята відразу потрапляють під облік і контроль - їх окільцьовують і зважують. Зате за
дорослими орланів спостерігати можна, в тому числі і за тим, як вони відмінно ... плавають.
Своє імя парк отримав на честь Вояджер - мисливців і торговців хутром, які з XVII в. освоювали
ці землі. Сьогодні типовий костюм «Вояджера» з яскравим вязаним ковпаком і таким же поясом
став сувеніром парку.
http://madridhotelvialusitana.com/severnaya-amerika/1198--.html

3. Найважливішим документом в історії Сполучених Штатах Америки вважається Декларація
незалежності США, підписана 4 липня 1776 року в місті Філадельфія. В якому штаті сталася ця
історична подія? (Пенсільванія. Pennsylvania)
Девіз штату Пенсільванія: «Доброчесність, Свобода, та Незалежність»
Для любителів історії штат Пенсільванія є особливо багатим місцем. Саме тут, завдяки
зусиллям Уільяма Пенна (засновника Пенсильванії), Америка вперше почала експериментувати з
релігійним плюралізмом і свободою. Саме в цьому щтаті, під час франко-індіанської війни,
Джордж Вашингтон вперше отримав військовий досвід, який пізніше допоміг йому у звільненні
Америки від британського правління. Тим не менш, Вашингтон, не був єдиним «батькомзасновником», що має зв’язки із Пенсільванією. Цей штат також став домівкою відомого
винахідника, письменника, дипломата і «батька-засновника», Бенджаміна Франкліна.
Найзначущим фактом, що надає цьому штату можливість претендувати на історичну
славу, є той, що «батьки-засновники» підписали Декларацію про незалежність, а потім і
Конституцію Сполучених Штатів в знаменитій Залі незалежності. Цю залу і ту саму кімнату,
де повернувся хід історії, можна відвідати і сьогодні.
Значна роль Пенсільванії в американській історії не обмежується тільки «батькамизасновниками». Найкривавіша, і, можливо, найвирішальніша битва Громадянської війни в США
відбулася під Геттсбергом у штаті Пенсильванія. Сьогодні на місці, де торохтіли рушниці,
ревіли гармати і хід війни повернувся на користь Півночі, розміщується тихий національний парк
з музеєм і пам’ятниками, що вшановують хоробрих людей, які боролися і загинули в боях. Однак,
один раз на рік, в річницю бою, тиша порушується, і армія з акторів, одягнених в історичні
уніформи з копіями вогнепальною зброї того часу, заповнюють те місце, аби поділитися любов’ю
до історії і вшанувати пам’ять загиблих у тій страшній боротьбі.
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/09/07/одинадцята-річниця-11-вересня-11-днів-пам-6/
4. Цей штат часто називають першим штатом США, оскільки 7 грудня 1787 він першим
ратифікував Конституцію США. Про який штат іде мова? Поясніть історію походження назви
цього штату. (Делавер. Delaware)
Десять фактів про штат Делавер
1. Походження назви штату: Делавер названий на честь одного з перших губернаторів Вірджинії
лорда Де Ла Варра.
2. Делавер був першим штатом, що ратифікував Конституцію Сполучених Штатів. Це відбулося
7 грудня 1787.
3. Зозулька є офіційною комахою штата Делавер.
4. Згідно з результатами опитування, проведеного Національним науковим фондом, Делавер має
більше вчених та інженерів з докторським ступенем (Ph.D.) у відсотковому віднощенні до
населення, ніж будь-який інший штат.
5. Делавер не має податку з продажу. Тому багато людей, що живуть за межами штату,
спеціально їздять в Делавер за покупками.
6. Молоко є офіційним напоєм штату, а персиковий пиріг – офіційним десертом Делавера.
7. Делавер – єдиний штат, де немає національного парку, проте є національний заказник, Бомбей
Хук.
8. В Делавері ви не можете одружитися на спір. Шлюб на спір є підставою для анулювання
відповідно до законодавства штату Делавер.
9. Одне з прізвиськ штату Делавер – “Алмазний штат”. За легендою, воно пішло від Томаса
Джефферсона, який називав Делавер “перлиною” серед інших штатів черех його стратегічне
розташування на східному узбережжі.
10. Сніп пшениці, качан кукурудзи та бик на державній печатці символізують
сільськогосподарську діяльність колоніального Делаверу.
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/06/01/50-штатів-за-50-днів-делавер/

5. Штат із девізом «Свобода та єдність» відомий важливими історичними подіями. Це був
перший штат, який відмінив рабство – ще до того, як приєднався до США. А 16 серпня 1777 р. у
цьому штаті, неподалік від міста Беннінгтон, відбулася одна з найважливіших битв за
незалежність Сполучених Штатів Америки. Що це за штат? (Вермонт. Vermont)
Вермонт, або Штат Зелених Гір, став чотирнадцятим штатом, який приєднався до
федерального союзу в 1791 році, і першим після тринадцяти колоній. Вермонт є другим найменш
населеним штатом у США (після Вайомінгу), а вермонтці часто жартують, що в штаті більше
корів, ніж людей.
Перші жителі Вермонта були індіанці, в основному з алгонкинських племен та ірокези.
Французький дослідник Семюель де Шамплейн проголосив землі власністю Франції в 1609 році.
Французькі поселення стали з’являтися на території з 1666 року. Вермонт залишався частиною
Франції до кінця франко-індіанської війни, після чого території відійшли Великобританії.
Сьогодні у Вермонті проживає багато населення французького та франко-канадського
походження, а на півночі штат межує з франкомовною канадською провінцією Квебек.
Приблизно для трьох відсотків населення Вермонта французька є рідною мовою.
Вермонт відомий своїми природними красотами. Особливо відвідувачі полюбляють
Вермонт восени. Люди з усього східного узбережжя приїжджають сюди подивитися на яскраве
осіннє вбрання кленів та інших листяних дерев. Таких відвідувачів ще називають “ліф-піпери” (від
англ. leaf – листок, peep – підглядати). Сніжні зими приваблюють лижників, а відвідувачі влітку
відпочивають на озерах, яких у Вермонті дуже багато – великих і малих. Озеро Шамплейн
формує частину кордону між штатом Нью-Йорк і Вермонтом і має своого власного
“шамплейнського монстра”.
Окрім своєї краси, Вермонт відомий ще з цілого ряду інших причин. Штат є провідним
виробником кленового сиропу в США. Компанія, яка виробляє улюблене всіма морозиво “Бен і
Джеррі”, була заснована в Берлінгтоні, штат Вермонт в 1978 році. Тоді морозиво продавали на
колишній АЗС. Вермонт був першою задокументованою зупинкою підземною залізниці, на фермах
якої в 1843 році переховувалися раби, що тікали з південних штатів до північних.
Вермонт є одним з небагатьох штатів США, який не має жодної спортивної команди, яка
б грала у профейсійній лізі. Тим не менш, відомі сноубордисти Кевін Пірс і Ханна Тетер родом з
Вермонту.
Вермонт є батьківщиною двох президентів США: Честера Артура і Кальвіна Куліджа.
https://www.youtube.com/watch?v=qxF6QwbS6m8
6. Існує комп’ютерна гра за мотивами важливих історичних подій у США, пов’язаних із так
званим «Орегонським шляхом» (The Oregon Trail). Гравці дізнаються, як відбувалося освоєння
Дикого Заходу. А що вам відомо про ці події? Які книжки або фільми, пов’язані з тим часом, вам
відомі? (Штат Орегон. Oregon)
Орегонський шлях (Орегонська стежка, англ. Oregon Trail) – дорога в США довжиною
3200 км., по якій переселенці зі Сходу перетинали Скелясті гори. Проходила від Великих Рівнин до
узбережжя Тихого океану, частково – індіанськими землями народу лакота (сіу).
З 1842 по 1846 щорічно біля 100 возів збиралися в місті Індепенденс на річці Міссурі, щоб
почати шлях до узбережжя Тихого океану. У міру того як число переселенців зростало, до
переселенців посилювалося вороже ставлення з боку індіанців.
Після відкриття родовищ золота у Монтані (1862) дослідник і золотошукач Джон Бозмен
проклав до нього бічну дорогу – Бозменський шлях, що проходив від форту Седжвік через форт
Ларамі і закінчувався в горах Біг-Хорн. У 1880-х роках, коли «золота лихоманка» спала,
Бозменський шлях став використовуватися для перегону скотини.
Штат Орегон –дуже мальовничий регіон західного узбережжя, розташований між
штатом Вашингтон і Каліфорнія. Перед тим, як приєднатися до Сполучених Штатів у 1859
році, штат Орегон був відомий як територія Орегона, який дуже докладно дослідили два
мандрівники з Вірджинії, Мерівезер Льюїс і Вільям Кларк, які перебували тут з експедицією у

1804-1806 рр.. Багато історичних пам’яток по всьому штату нагадують про перебування тут
Льюїса і Кларка і той шлях, яким вони пройшли, що простягається на 4600 миль, перетинаючи
чотири часові пояси, і розкриваючи найгарніші і найвіддаленіші куточки Америки, аж до
узбережжя Тихого океану.
Сьогодні штат Орегон пропонує туристам всього потроху! Міське життя з широким
переліком ресторанів, пивих і винних барів, які легко знайти в центрі міста Портленд. Портленд
є одним з найлегших у навігації для туристів міст США, не зважаючи на те, чи ви користуєтесь
громадським транспортом, чи гуляєте пішки, або, навіть, мандруєте на велосипеді! Любителі
походів та життя в кемпінгах знайдуть чим зайнятися в Худ-Рівер Веллі (Hood River Valley ), що
в двох годинах їзди від Портленда, або на узбережжі штату Орегон (в годині їзди від
Портленда), або в будь-якому з 194 національних парків, що розкидані по всьому штату.
Любителі театру зможуть насолоджуватися програмою всесвітньо відомого Шекспірівського
фестивалю в Південному Орегоні, який проходить в місті Ешленд протягом усієї весни і літа.
https://www.youtube.com/watch?v=g9vrNRAqEkU
7. Цей штат був піонером багатьох важливих подій та починань. В 1656 році в місті Нью-Хейвен
організована перша в Сполучених Штатах міська публічна бібліотека, в 1810 – відкрита перша
страхова компанія в місті Хартфорд, а в 1895 в ресторанчику "Louie's Lunch" (м. Нью-Хейвен)
приготували перший гамбургер. І навіть своє прізвисько «Штат Конституції» він отримав за те, що
тут було створено перший статут, який став прообразом Конституції США. Назвіть цей штат.
(Коннектикут. Connecticut)
Єльський університет – один з кращих світових вищих навчальних закладів у галузі гуманітарних
наук і мистецтва. Розташований у місті Нью-Гейвен, штат Коннектикут. Згідно з Академічним
рейтингом університетів світу цей навчальний заклад станом на 2010 рік посідає 11 місце, а у
міжнародному рейтингу університетів QS – 2. Тут навчалося багато відомих та талановитих
людей, так, серед студентів Єлю чи не усі президенти США.
Єльський університет (Yale University) - один з найпрестижніших університетів США, який
входить до Ліги плюща, асоціації восьми найстаріших американських університетів.
Університет складається з дванадцяти підрозділів: коледж, чотирирічна освіта в якому
завершується отриманням ступеню бакалавра; магістратура з різних спеціальностей, які мають
точні, природні і гуманітарні науки, а також 10 фахових факультетів. Єльський університет
розташований у Нью-Гейвені, що у штаті Коннектикут. Днем народження міста вважається 25
квітня 1638 року. Цього дня велика група емігрантів, що пливла кораблем з Лондона в Бостон,
обравши неправильний курс, висадилася в бухті поміж сучасним Бостоном та Нью-Йорком.
У 1701 році у Нью-Гейвені була створена школа Науки та Мистецтва. А в 1718 році місцевий
купець та філантроп Еліу Єль зробив надзвичайно велику, як на той час, інвестицію – подарував
школі 417 книг та портрет короля Георга. Саме від імені цього мецената і походить назва
університету. Деякий час навчальний заклад мав статус коледжа, а в 1886 році здобув звання
університету. Спочатку у коледжі налічувалося близько 100 студентів і навчатися могли лише
чоловіки. Тільки з 1869 року в аспірантурі університету почали навчатися жінки. А у 1969 році
навчальний заклад почав приймати студенток на чотирирічну програму для отримання ступеня
бакалавра.
Латина тут була не лише мовою навчання, а й спілкування. Розмовляти між собою англійською
було заборонена за статутом. Такої традиції дотримувалися аж до 1931 року. Не можна не
згадати про відому бібліотеку Єльського університету, яка є третьою по величині у США та
другою у світі серед університетських бібліотек. В її фондах зберігається 11 мільйонів книг.
Бібліотека має унікальні колекції, архіви, музичні записи, карти та інші рідкісні матеріали.
Студентське життя в університеті дуже насичене: тут налічується більше 200 студентських
клубів, товариств та організацій. В університеті створені усі умови для творчого розвитку
особистості.
Студентам гарантується надання права проживання в одній з 12 студентських резиденцій.
Сучасний кампус розташований у центрі міста з усією необхідною інфраструктурою. Єль був

одним з перших університетів, в якому навчалися іноземні студенти. Щороку кількість іноземних
студентів зростає. До прикладу, на деяких факультетах навчається більше 30 % аспірантівіноземців. Тому, якщо маєш намір вступити до цього університету, то можна спробувати. Для
вступників до аспірантури чи магістратури за напрямками «Гуманітарні та природничі науки»
необхідно подати результати тестів GRE, TOEFL(або IELTS). Результати тесту TOEFL мають
бути вищими від 250 балів. Деякі факультети та програми вимагають проходження тестів з
фахових дисциплін.
Для вступників на бакалаврські програми необхідно подати атестат зрілості (з оцінками),
табель за останній рік навчання з балами по семестрах, два рекомендаційні листи від викладачів
двох різних предметів та заявку зразка Common Application (її можна заповнити на сайті https: /
/app.commonapp.org). Також слід надати результати SAT та трьох тестів SAT II, або ж тесту
ACT. Вступник має заповнити додаток International Student Supplement. Вступникам до однієї з
професійних шкіл (магістерські та докторські програми) потрібно мати ступінь бакалавра у
відповідній сфері. Необхідно подати результати тестів GRE, або GMAT, або LSAT, а також
тесту TOEFL. Рекомендаційні листи не обов'язкові, але бажані. І знову ж таки окремі
факультети можуть вимагати проходження тестів у відповідній сфері.
Сьогодні в університеті викладається близько 50 іноземних мов і більше 600 курсів. Тому вибір за
тобою. Єдиною і чи не найбільшою перешкодою може стати матеріальний аспект, адже за рік
навчання в Єлі слід заплатити як мінімум 30,000 $. Проте близько 90% студентів бакалаврату
та магістратури отримують фінансову допомогу, яка покриває значну частину вартості
навчання. Також є й безкоштовні програми.
Нова стипендіальна програма «Лідери світу» залучає до навчання в університеті майбутніх
видатних діячів зі всього світу. Щороку обирається 18 стипендіатів з різних країн та галузей
діяльності. 4 місяці вони навчаються за спеціально-розробленою програмою Єльського
університету. Стипендіати можуть обирати будь-який з навчальних курсів відповідно до
профілю своєї діяльності. У 2006 році першим українцем-стипендіатом Єлю став Ігор Шевченко.
http://abzacnews.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
8. На півночі штату, розташованого в самому серці Аппалачів, збереглися стародавні кургани, що
датуються 1000-200 рр. до н. е. Їх залишили по собі представники індіанської культури Адена, які
в давнину мешкали на цій території. Назвіть цей штат, який ще називають «найпівденнішим
штатом Півночі, найпівнічнішим штатом Півдня, найсхіднішим штатом Заходу і найзахіднішим
штатом Сходу». (Західна Вірджинія. West Virginia)
У період до Христофора Колумба на території Західної Вірджинії існувала високорозвинена
індіанська культура Адена (1000-200 г до н. Е..). Ця культура малоізу-Чена, так як від неї
залишилося небагато. Відомо лише, що вона охоплювала декілька повязаних між собою
народностей, для яких були характерні спільні традиції, наприклад споруда поховальних
комплексів. На півночі штату збереглися ритуальні кургани культури Адена. Народи Адена жили
в селах і займалися сільським господарством. Вони вміли вирощувати соняшник і тютюн. Мирне
життя тут тривала доти, поки племена Адена були вигнані предками індіанців племен черокі,
делаварів, шауні і Саскуеханна.
Перші білі зявилися тут в 1671 р., коли генерал Ебрахам Вуд за наказом Вільяма Берклі тодішнього губернатора колонії Віргінія - відправив у ці краї експедицію, яка виявила водоспади
Канава. Постійний селище зявився тут лише в 1726 р., коли хтось Джон Ван Метр, що
скуповував хутро у індіанців, поставив першу хатину на півночі нинішнього штату. Через рік
сюди прибула група німецьких переселенців, що побудували на правому березі Потомаку поселення
Новий Мекленбург (сьогодні Шепердстаун). Серед європейців, котрі рвонули сюди в пошуках
вільної землі в середині XVIII в. по праву, дарованому переселенцям англійським королем Карлом II
ще в 1661 р., переважали шотландці, ірландці, а також німці.
У 1748-1751 рр. тутешні землі об’їхав Джордж Вашингтон - майбутній перший президент
США, тоді ще молодший офіцер міліції Вірджинії. У письмовому звіті він вказав, що у верхній
течії річки Потомака вже є безліч ферм іммігрантів переважно німецького походження. Ось

чому на карті сучасної Західної Віргінії чимало назв німецького походження: Паркерсберг,
Пітерсберг, Кларксберг ...
З початком громадянської війни в США між Північчю і Півднем 1861-65 рр. розбіжності між
двома частинами Вірджинії загострилися до того, що західні вірджинці провели референдум,
прийняли свою конституцію, і 20 червня 1863 р Західна Вірджинія офіційно увійшла до складу
США під нинішньою назвою, ставши 35-м за рахунком штатом.
В даний час вуглевидобуток і повязані з нею виробництва піддаються потужній критиці
через умови роботи шахтарів, питань безпеки та економічної доцільності. Але навіть у XXI ст.,
Коли повсюдно говорять про впровадження альтернативних і екологічно чистих видів енергії, в
штаті ведеться інтенсивний видобуток бурого вугілля, який використовується як недороге, хоча
і абсолютно екологічне паливо для електростанцій по всій країні.
Вугілля - не єдине корисна копалина, яке можна добути у Західній Вірджинії. Так, в 1928 р
тут був виявлений алмаз вагою 34,48 карата, який отримав власне імя «Алмаз Джонс».
Це був найбільший алмаз, виявлений в піщаних відкладеннях на території США. Але це був
одиничний випадок, і в штаті так і не почалася «алмазна лихоманка».
Туризм - ще одна важлива галузь економіки штату. Гориста місцевість надає можливість
для занять гірськолижним спортом, скелелазінням, їздою на гірському велосипеді. Порізаний
рельєф місцевості перешкоджає веденню інтенсивного сільського господарства, і землі тут
практично недоторкані. Достаток лісів і чистих гірських річок приваблює сюди мисливців та
любителів лову форелі. Ще один важливий чинник, що принаджує туристів, це нехарактерна в
цілому для США відсутність стихійних лих. Незважаючи на гористу місцевість, снігопади в
Західній Віргінії йдуть не часто, тумани збираються лише подекуди в долинах, а торнадо
обходять тутешні місця стороною, щоб з усією міццю обрушитися на сусідні штати.
Проте передові технології не обходять це місце, оскільки наука дуже цікавиться тутешніми
горами. Тут знаходиться Національна радіоастрономічних обсерваторія НАСА, розташована
високо в горах Західної Вірджинії. Тут же розташовується найбільший у світі радіотелескоп
Грін-Бенк, площею 1250 м 2.
http://madridhotelvialusitana.com/severnaya-amerika/997--.html
9. Найменший за площею штат США було засновано в 1636 році Роджером Вільямсом, а
спочатку він складався з двох частин : Острів Род і Провіденскі плантації. Дослівний переклад
його назви українською мовою звучить як «Острів Рода». Назвіть цей штат. (Род-Айленд. Rhode
Island)
Штат острову Род і плантацій Провіденс, відомий як Род-Айленд, є найменшим штатом в
країні, але він має велику історію та цікаві місця для відвідування. Він був заснований на засадах
релігійної свободи, а його форти, які охороняють затоку Наррагансет, були дуже важливі з
початку Війни за незалежність.
У Род-Айленді є багато пляжів і парків, також є знамениті особняки в Ньюпорті, які було
збудовано наприкінці 1800-х – початку 1900-х і прикрашено європейськими майстрами. Ньюпорт
також відомий катанням на човнах і його бухта часто наповнена вітрильниками, а також
круїзними судами або старомодними вітрильними судами. Відома гонка яхт Кубок Америки
проводилася в Ньюпорті протягом багатьох років.
Род-Айленд виробляє велику кількість картоплі і має багато торф’яних ферм. Також, штат
знаменитий морепродуктами, зокрема, омарами, мідіями і всіма видами риби. В Род-Айленді
мешкало багато груп іммігрантів, включаючи французів, португальців, італійців та ірландців, які
також зробили свій внесок в культурне життя штату.
Найстаріший парад на честь Четвертого липня (Дня незалежності) в Америці проводиться
кожного року в Брістолі. Род-Айленд знаходиться між Нью-Йорком і Бостоном і є прекрасним
місцем для життя і відпочинку.
Місто Ньюпорт вважається одним з основних напрямів туризму в штаті. Ньюпорт відомий
синагогою Туро – це найстаріша будівля синагоги в Північній Америці. З часів засновника колонії
Роджера Вільямса, свобода віросповідання стала частиною історії штату. Найстарша

католицька церква штату знаходиться також в Ньюпорті. Молода Жаклін Був’є вийшла заміж
за Джона Ф. Кеннеді в цієї церкві в 1953 році. Вони відсвяткували своє весілля в Хеммерсміт Фарм
– одному з багатьох особняків, побудованих в Ньюпорті в кінці 19 – початку 20 ст. Деякі з цих
прекрасних будинків сьогодні відкрито для громадськості як музеї.
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/06/13/50-штатів-за-50-днів-род-айленд-океанськ-2/
10. 25 червня 1876 на території цього штату індіанці під командуванням своїх вождів Сидячого
Бика і Скаженого Коня розбили загін генерала Джорджа Кастера. У цій битві загинули усі п’ять
рот, якими командував Кастер. Підійшла підмога, але врятувала тільки коня по кличці Команч,
який до кінця свого життя брав участь у парадах, але без вершника. Загиблих військових
оголосили героями – в 1946 р. на місці битви був установлений їм національний монумент.
Памятний знак на честь індіанців зявився на місці битви в 2003 р. Про який штат іде мова?
(Монтана. Montana)
http://youroute.ru/countries/soedinjonnye-shtaty-ameriki/regions/shtat-montana/

Відомі особистості
1. Уродженцем якого штату є засновник компанії «Microsoft»? Назвіть його ім’я. (Вашингтон, Біл
Гейтс. Washington, Bill Gates)
Білл Гейтс (Вільям Генрі Гейтс III) – видатний бізнесмен, комп'ютерний магнат,
засновник і власник корпорації Microsoft. Він любить машини, моторні човни, гру в покер і бридж.
Він азартний у роботі до маніакальності, і пристрасть до змагання захоплює його більше
грошей. Він ніколи не їв вдома, тому що не хотів гаяти час на готування їжі.
Білл Гейтс народився 28 жовтня 1955 року в Сіетлі, штат Вашингтон, США. Його прадід
був мером, дід – віце-президентом національного банку, батько – відомим адвокатом.
У дитинстві Білл був болісно соромливий і нетовариський, його не цікавили ігри однолітків,
що природно викликало занепокоєння батьків - кажуть, вони навіть водили його до фахівців.
Досвідчений психолог, що перевіряв хлопчика, побачив за беззахисністю сильний характер і сказав
його матері, що змінити сина вона не зможе. Єдиний вихід – пристосуватися їй самій.
В одинадцять років Гейтс жагуче бажав виграти поїздку в ресторан «Сіетл Спейс Нідл»,
яка була призом в організованому місцевим пастором конкурсі. Для цього треба було вивчити
«Нагорну проповідь», яка містила в собі три глави Євангелія від Матфея. Згідно з біографами,
Гейтс виклав проповідь бездоганно. Пізніше він скаже: «Я можу зробити все, до чого прикладу
свій інтелект». За словами Эн Стефенс, вчительки із середньої школи, Гейтс одного разу
дослівно відтворив трьохсторінковий монолог з п'єси Джеймса Фарбера, пробігши його очима
один раз.
Незважаючи на унікальні здібності в математиці й логіці, Білл Гейтс не проявляв
лідерських якостей, властивих його батькам. Вони й припустити не могли, що їх син стане
справжньою “акулою” світового бізнесу. Допитливий і тямущий, Білл нудьгував у звичайній
початковій школі. Батьки зрозуміли, що здібностям їх сина відповідає тільки привілейована
освіта, і перевели його в приватну школу Лейксайд.
Уже через рік Білл створив першу комп'ютерну програму. В 15 років він написав програму
для регулювання вуличного руху і заробив на цьому проекті 20000 доларів. А в 17 він одержав
пропозицію на написання програмного пакета по розподілу енергії Боневільської греблі.
Слідуючи сімейній традиції, в 1973 році Білл Гейтс вступив у Гарвард вчитися на
адвоката, але він був все ще такий же замкнений і нетовариський, що абсолютно не підходило
для обраної професії. Він рідко відвідував студентські вечірки, за винятком тих, що проходили в
його близького друга Стіва Балмера, який у майбутньому стане президентом Microsoft. Навчання
йшло своїм ходом, але азарту він не почував. Він залишався помішаним на комп'ютерах «блідим
юнаком з палаючим поглядом».

Старий приятель Пол Ален переконував його, що треба б відкрити власну фірму
програмного забезпечення, але Білл не зважувався кинути навчання. Все змінилося, коли Ален на
шляху до друга купив січневий номер журналу «Популярна електроніка» за 1975 рік. Там на
обкладинці була картинка «Альтаіра-8800», першого комп'ютера для масового користування. З
журналом у руках він увірвався до Білла: друзі зрозуміли, що їм представився шанс. Ринок
домашніх комп'ютерів народжувався на очах, і напередодні прийдешнього буму терміново було
потрібно програмне забезпечення для цих домашніх машин. Гейтс відразу подзвонив в MITS,
компанію, що створила «Альтаір», і сказав, що в них з Полом є BASIC, мова програмування, яку
можна використовувати на цьому комп'ютері. Вони блефували – у них у той момент не було
нічого. MITS зацікавилася пропозицією, і Гейтсу з Аленом довелося в скаженому темпі
працювати, створюючи програмний код і перевіряючи його на інших комп'ютерах.
Вони вперше доторкнулися до «Альтаїра» у день презентації свого BASIC. За всіма
законами, блеф повинен був закінчитися невдачею. Але комп'ютер сприйняв програму як рідну, і
MITS відразу захотіла купити права на неї. Саме в цей день, по переконанню Гейтса, з'явився
ринок «софта», комп'ютерного програмного забезпечення. Народилася компанія Micro-Soft (дефіс
вони забрали пізніше), куди Білл і Пол найняли на роботу своїх шкільних друзів.
Перші п'ять замовників Microsoft збанкротували, але хлопці не зневірялися і в 1979 році
повернулися в Сіетл. У тому році Білл Гейтс був відрахований з університету за прогули та
неуспішність, але цей факт не сильно засмутив горе-студента, оскільки йому поступила
пропозиція від IBM створити операційну систему для першого у світі персонального комп'ютера.
Білл Гейтс придбав систему QDOS (Quick and Dirty Operating System) за $50.000, змінив
назву на MS-DOS і продав ліцензію IBM. Виручені гроші дозволили Microsoft працювати протягом
декількох років. Презентація нового комп'ютера IBM із програмним забезпеченням Microsoft
створила справжню сенсацію на ринку. Багато компаній почали звертатися до Microsoft за
ліцензією. Microsoft продовжував захоплювати світовий ринок, випустивши програми Microsoft
Word і Microsoft Excel. Завдяки компанії Corbis, що входила в корпорацію Microsoft, Білл Гейтс
одержав величезну фото-картотеку Бетмана та інших фотографів. Фотографії
використовувалися для розсилання в електронному виді.
В 1986 році акції Microsoft уперше продавалися на біржі, і Білл Гейтс відразу став
казковим багатієм. Гігабайти перетворилися в мільярди доларів. Навчаючись у Гарварді, він
самовпевнено сказав одному професорові, що стане мільйонером у тридцять років. Насправді він
став мільярдером – у тридцять один рік.
http://successhistory.blox.ua/2010/05/Bill-Gejts.html
2. День пам'яті цієї людини - одне із загальнонаціональних свят США. Відомий борець за
рівноправність усіх громадян США, незалежно від їх кольору шкіри. Про кого йде мова та в якому
штаті він народився? (Мартін Лютер Кінг, Джорджія. Martin Luther King, Georgia)
Мартін Лютер Кінг, молодший (англ. Martin Luther King, Jr., * 15 січня 1929 Атланта, штат
Джорджія, США — 4 квітня 1968, Мемфіс, штат Теннессі) — американський проповідник і лідер
руху за громадянські права 1960-х років, речник тактики ненасильства в боротьбі проти расизму.
Мартін Лютер Кінг народився у родині пастора баптистської церкви. У 1944 році, не закінчивши
середньої школи, здав іспити — і вступив у коледж Морхауса для кольорових в Атланті. Тоді ж
став членом Національної асоціації прогресу кольорового населення (НАПКН). У 1947 р. Кінг
прийняв сан і став помічником батька в церкві. Закінчивши коледж із ступенем бакалавра
соціології в 1948 році, Кінг перейшов на навчання у Теологічну семінарію Крозера в Честері
(штат Пенсильванія), де в 1951 р. одержав ступінь бакалавра богослов'я. Призначена йому
стипендія дозволила вступити в аспірантуру Бостонського університету, де в 1955 р. Кінг
захистив дисертацію — ставши доктором філософії.
У 1964 році Кінгу була присуджена Нобелівська премія миру. У вступній промові представник
Норвезького нобелівського комітету Гунар Ян відзначив: «Хоча Мартін Лютер Кінг непричетний
до міжнародних справ, його боротьба служить справі миру… У західному світі він був першим,

хто продемонстрував, що боротьба не обов'язково має на увазі насильство». У своїй Нобелівській
лекції Кінг говорив: «Ненасильство означає, що мій народ всі ці роки терпляче переносив
страждання, не заподіюючи їх іншим… Це значить, що ми не відчуваємо більше страху. Але із
цього не треба робити висновок, що ми хочемо злякати тих або інших або навіть суспільство,
частиною якого ми є. Рух не прагне звільнити негрів за рахунок приниження й поневолення білих.
Він не хоче перемоги над кимось. Він бажає звільнення американського».
«Я маю мрію» (англ. «I have a dream») — назва найвідомішої публічної промови Мартіна Лютера
Кінга, в якій він закликав покласти край расизму у Сполучених Штатах Америки. Монолог було
проголошено перед 250-ти тисячною аудиторією прихильників під час Маршу на Вашингтон за
робочі місця й свободу[en] зі сходів Меморіалу Лінкольна. Виступ став визначальним та
переломним моментом в історії Американського руху за громадянські права 1955–1968 років.
Американським товариством ораторського мистецтва промова була визнана найкращою та
найвідомішою у XX столітті.
http://shkola-agrus.com/czikavo/vydatni-oratory/oratory-20st/martinljuterking.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z17Lxzc5-2Q
3. Меріленд: Уривок з поеми «Оборона Форту Макгенрі» ліг в основу тексту державного гімну
США - «Прапор, усипаний зірками». Уродженцем якого штату є автор поеми? Буквальний
переклад назви штату українською звучить як «земля Мері». (Меріленд. Maryland)
«The Star-Spangled Banner» — національний гімн США. Його текст був написаний в 1814 році
Френсисом Скоттом Кі (en:Francis Scott Key). Автор, 35-річний адвокат і за сумісництвом поетаматор, написав цей текст після того, як став свідком обстрілу Форту Мак-Генрі в Балтіморі
британськими кораблями в період війни 1812 року.
Текст був поставлений на популярну британську застільну мелодію To Anacreon in Heaven і став
популярний серед американських патріотів. Пісня стала офіційно використовуватися в
Військово-морських силах США(1889), потім в Білому Домі (1916), а 3 березня 1931 р. резолюцією
Конгресу була оголошена національним гімном.
Пісня має 4 куплети, але сьогодні тільки перший з них є широко відомим. На сьогодні існує досить
багато реміксів на пісню «The Star-Spangled Banner». Найвідомішими з них є записи Вітні
Х'юстон, Jimi Hendrix, U2,Bruce Springsteen та інших.
Через заплутану низку подій Сполучені Штати і Великобританія знову опинилися в стані війни у
1812-1814 роках. Цю війну ще називають «Другою війною за незалежність”, але в англомовній
історіографії вона відома як Війна 1812 року. Британські війська хотіли захопити важливе
британське місто Балтимор, штат Меріленд. Однак, для цього їм спочатку треба було пройти
повз форт Мак-Генрі, який охороняв гавань Балтімора. Командир форту майор Джордж
Армістед був сповнений рішучості утримати форт. На знак цього він встановив над фортом
величезний американський прапор розміром 30 на 42 футів (9 на 12,6 метрів). 13 вересня 1814
року англійці розпочали бомбардування форту, яке тривало близько 25 годин.
Перед бомбардуванням Френсіс Скотт Кі, уродженець Меріленда і адвокат, відплив до
британського флоту у складі делегації для ведення переговорів про звільнення деяких
американських ув’язнених. Делегація була затримана британцями і вони мало що могли зробити,
окрім як дивитися, як англійці випустили 2000 снарядів по маленькій фортеці. Обстріл тривав до
пізньої ночі. Кі з нетерпінням чекав ранку, щоб побачити, чи й досі майорить американський
прапор, чи Армістед підняв білий прапор капітуляції. На його радість, коли настав ранок, він
побачив величезний прапор, усипаний зірками, що гордо майорив над фортом. Натхненний цим
видовищем, Кі вийняв папір і записав перші рядки віршу “Прапор, усипаний зірками”. Вірш пізніше
було покладено на музику, і він став популярною патріотичною піснею. В 1931 році його офіційно
прийняли як державний гімн.
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/06/07/50-штатів-за-50-днів-меріленд-місце-народж/

4. Цей штат було названо на честь короля Англії, який першим надав землі поселенцями в 1629
році. А пізніше в 1710 році територія цього штату розділилась на дві окремі колонії: Північну та
Південну. Про які штати та про яку королівську особу йде мова? (Північна та Південна
Кароліна, Карл І. North and South Carolina, Charles I)
Південна Кароліна була одною з перших 13 англійських колоній, які стали Сполученими
Штатами. Цей штат було названо на честь короля Карла I в Англії, який першим надав землі
поселенцями в 1629 році. Територія Кароліни розділилась на окремі колонії Північної та Південної
Кароліні в 1710 році. Цей штат відіграв важливу роль у революційній війні проти Англії – події,
яку відзначено в кількох національних парках штату. Південна Кароліна була рабовласницьким
штатом і рішуче виступала проти зусиль аболіціоністів, які намагались скасувати рабство або
хоча б зупинити його поширення на нові території на заході. Після обрання Авраама Лінкольна
президентом в 1860 році на платформі запобігання поширенню рабства на нові території,
Південна Кароліна стала першим штатом, який заявив про свій вихід зі складу Союзу. Перші
постріли Громадянської війни в США прогриміли в Чарльстоні в квітні 1861 року, коли місцеві
війська атакували форт Самтер, який знаходився під контролем федеральних військ. Форт до
цього дня зберігся в якості національного історичного музею, і я добре пам’ятаю свій візит туди і
відчуття тягаря історії в повітрі.
5. Всесвітньовідомий ілюзіоніст і гіпнотизер, автор унікальних флкусів та видовищних трюків
народився в одному зі штатів США. Назвіть його імя та місце народження. (Девід Коперфілд,
Нью-Джерсі. David Copperfield, New Jersey)
Девід Коперфілд (псевдонім (за ім’ям героя Ч. Дікенса); справжнє ім’я Девід Сет Коткін) –
американський ілюзіоніст і гіпнотизер, відомий своїми видовищними фокусами з оригінальними
коментарями. Коперфільд також відомий під прізвиськом «Давіно».
Маленький Девід мав унікальну пам'ять, він на слух запам’ятав Тору. Йому було всього
чотири роки, коли дідусь показав карточний фокус, хлопчик одразу ж повторив його.
Батьки заохочували його інтерес до фокусів: у сім років він уже демонстрував свої власні,
самостійно створені фокуси. Девід став професійним ілюзіоністом у віці 12 років. У той же час
він вступив до Американського товариства магів, ставши наймолодшим його членом. У 16 років
учить студентів мистецтву магії в Нью-Йоркському університеті. З 1974 року паралельно
вчиться в Фордхемському університеті й грає головну роль у мюзиклі «Чарівник». У цей час він і
узяв псевдонім Девід Коперфільд. Через деякий час Девід кинув університет і почав
підшуковувати роботу ілюзіоніста.
У 1978 році, коли йому було 22 роки, був запрошений на телебачення, вів програму «The
Magic of ABC» на каналі Ей-бі-сі. У 1979 році виконав другорядну роль у фільмі «Потяг терору».
Завоювавши таким чином популярність, почав виступати на каналі CBS з шоу «Магія Девіда
Коперфільда». У цей період йому прийшла ідея про створення крупно масштабних ілюзій, і
першою з них стало зникнення літака. Згодом Девід виконав і зникнення Статуї Свободи, яке
відбувалося у присутності публіки. Далі виконувалися такі ілюзії, як переліт через Велику
Китайську Стіну, втеча з відомої своєю надійністю в’язниці Алькатраса, подорож у Бермудськи
трикутник, утеча з будівлі, що вибухає, падіння з Ніагарського водоспаду, дослідження будинку з
привидами і виживання у полум’ї.
У співавторстві з письменниками-фантастами він уже випустив декілька книг. У своєму
домі зібрав бібліотеку по магії. Є у нього власний музей реквізитів великих ілюзіоністів.
У Нью-Йорку Коперфільд відкрив кафе свого імені. Офіціантів там немає. Голос із мороку
запитує, що відвідувачі будуть куштувати, потім замовлене блюдо ніби матеріалізується на
столах із повітря.
Девід Коперфільд допомагає інвалідам: придумав для них програму, яка розвиває
вправність рук.
https://www.youtube.com/watch?v=K7ssUPKSupQ

6. Лозунг цього американського інженера-винахідника родом із штату Мічиган був: «Автомобіль
для всіх». Саме він першим використав авто для повсякденних поїздок, першим отримав справжні
права водія і створив перший промисловий конвеєр. Назвіть цю історичну особу. (Генрі Форд.
Henry Ford)
Як і багато великих винаходів, що перевернули світ, ідея створення компанії «Ford Motor
Company» з'явилася завдяки випадковості. А саме тому, що син ірландського іммігранта,
працюючи разом з батьком на фермі, упав з коня. І саме тоді молодому хлопцеві Генрі Фордові
спала на думку ідея винайти такий транспортний засіб, що працював би, не заподіюючи біль
тому, хто на ньому працює, і був би більш надійним, аніж всі засоби, що працюють із
використанням кінських сил.
І вже в 1903 році (16 червня) Генрі Форд і ще 11 його друзів, зібравши величезну на той
момент суму 28 000 доларів США, подають заявку на відкриття промислового підприємства, що
повинне випускати автомобілі.
Першим автомобілем, з якого почалася історія марки Форд, стала «бензинова коляска».
Коляска мала привід від двигуна в 8 кінських сил, що дає можливість сміливо й із чистою совістю
називати її автомобілем. Перший автомобіль «Модель А» був проданий 23 липня 1903 року.
Пізніше, а точніше через 10 років після появи автомобіля «Модель А», Форд втілив свою мрію і
створив такий автомобіль, вартість якого не перевищувала річного окладу тих людей, які
працювали на його заводі. Цим «чудом» став автомобіль Ford T. Його вартість становила всього
290 доларів, за середньої ціни на автомобіль у той час 850-900 доларів. І з появою Ford T, Генрі
Форда стали вважати генієм. Адже саме завдяки йому автомобіль перетворився з розкоші в
засіб пересування.
Однак основне досягнення Генрі ще попереду. Адже саме йому спала на думку ідея
конвеєрного виробництва автомобілів, що й дало поштовх розвитку автомобілебудування у
всьому світі.
На сьогодні, Ford Motor Company є однією з найрозвиненіших компаній
автомобілебудування у світі. Була випущена величезна кількість автомобілів «Форд», починаючи
від кабріолетів і закінчуючи вантажними машинами, каретами швидкої допомоги й т. д.
http://bussinesnews.org.ua/istorii-uspihu-istorija-uspihu/genri-ford-istorija-uspihu.html
7. Ім’ям цього державного діяча названа столиця штату Небраска. Ця людина - один із
найулюбленіших президентів за всю історію США. А між тим, перш ніж стати президентом
Сполучених Штатів, він програв на 18 виборах. (Авраам Лінкольн. Abraham Lincoln)
Авраам Лінкольн (англ. Abraham Lincoln; 12 лютого 1809 — 15 квітня 1865) — 16-й
президент США (з березня 1861 до квітня 1865), перший президент від Республіканської партії,
визволитель американських рабів.
Прокламація Лінкольна про визволення рабів на території Конфедерації 22 вересня 1862 р.
дала поштовх 13-й поправці до американської конституції (1865 р.), яка повністю скасувала
рабство у США. Ця прокламація переконала закордонні держави, зокрема Англію, не
підтримувати повсталі штати.
Лінкольн - один із засновників Республіканської партії США.Саме від цієї партії він і став
кандидатом на посаду президента. На жаль, його президентство і спротив рабству зумовили
розкол країни. А політичні вороги президента відокремилися від країни, створивши Конфедерацію
в Південних штатах рабовласників. В країні почалася громадянська війна 1861-65 рр. Лінкольн
направляв воєнні дії і всіляко сприяв перемозі над повсталими штатами. Перемогу отримали
Північні штати на чолі з Лінкольном, а країну врятували від розпаду.
Випереджаючи хижацьке і агресивне американське суспільство, Лінкольн виступав за
відміну помсти переможеним конфедератам, але виконав свої наміри і скасував рабство на
території всієї країни. Кількість його політичних ворогів знову зросла. В південних штатах
навіть поставили монумент генералу-конфедерату Роберту Лі, який програв у війні, хоча той
захищав неправе діло і вів до розколу країни.

В роки президентства Лінкольна побудували трансконтинентальну залізницю, що тісніше
зв'язало Схід і дикий тоді Захід США. Було вирішено і земельне питання. Лінкольн виступав за
введення афроамериканців в сучасне суспільство, що багатьма сприймалося сміливим і
революційним. США десятиліттями будуть вирішувати цю проблему вже після вбивства 16-го
президента.
http://beyond.ua/avraam-linkoln
8. Згадайте визначного політичного діяча, який п’ять разів обирався губернатором у своєму
рідному штаті Арканзас, а в 1993 році став 42-м президентом США. Українцям він запам'ятався
ще й тим, що у своєму виступі під час візиту до нашої країни процитував Т. Шевченка
українською: «Борітеся — поборете». (Білл Клінтон. Bill Clinton)
Вільям Джефферсон «Білл» Клінтон — 42-й Президент Сполучених Штатів Америки з
1993 до 2001 рр. Він також був губернатором штату Арканзас протягом 12 років. Білл Клінтон
— третій наймолодший президент США після Теодора Рузвельта та Джона Кеннеді.
Білл Клінтон народився в маленькому містечку Хоуп, штат Арканзас, у 1946 році.
Протягом навчання в школі він проявив себе яскравим учнем та вправним саксофоністом.
Протягом якогось часу Білл навіть збирався зробити кар’єру професійного музиканта. Проте
згодом він дійшов висновку, що саме на державній службі зможе якнайкраще себе проявити.
Після закінчення школи Білл Клінтон навчався у Джорджтаунівському університеті, де
вивчав міжнародні відносини. Він також виграв престижну стипендію імені Роудса, що надавала
можливість навчатися в Оксфордському університеті в Англії. Після навчання в Оксфорді Білл
отримував подальшу освіту в юридичній школі Єльського університету, де й зустрівся з Гілларі
Родем. Після завершення навчання, у 1973 році, пара одружилася.
Клінтони переїхали до Арканзасу, де Білл невдовзі вийшов на політичну арену. У 1976 році
його було обрано генеральним прокурором штату. У 1978 році Білл Клінтон став губернатором
Арканзасу, одним із наймолодших губернаторів в історії США. На наступних виборах він програв,
проте знову отримав цей пост на виборах, що відбулися потому. Клінтон обрав центристський
підхід у своєму врядуванні, дотримуючись як ліберальних, так і консервативних підходів у
справах.
1992 році Білл Клінтон балотувався на пост президента країни. Він переміг чинного
Джорджа Буша у кампанії, що підкреслювала економічні проблеми. У 1996 році він переміг Боба
Доула і виграв другий президентський термін. Президентство Білла Клінтона найвідоміше
економічним процвітанням і сумно звісним сексуальним скандалом з Левінські. Останній приніс
Клінтону сумнівну честь бути другим президентом в історії США, якому загрожував імпічмент
(так само, як Ендрю Джонсон перед ним, Клінтон був виправданий Сенатом).
Незважаючи на цю невдачу, до кінця свого президентства і в наступні роки Білл Клінтон
зумів повернути собі чималу популярність. На сьогоднішній день він залишається активним на
геополітичній арені, підтримуючи різні проекти у сфері освіти, охорони здоров’я і навколишнього
середовища. У місті Літл-Рок можна відвідати Президентську бібліотеку Клінтона.
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/06/26/50-штатів-за-50-днів-знаменитості-арканза/
9. В 1821 році в штаті Алабама вождь індіанського племені створив азбуку, розробив систему
письма для мови черокі та заснував газету «Черокі Фенікс». Окрім того, цей вождь був ковалем і
майстром виробів зі срібла. На честь цієї людини були названі одні з найстаріших та найвищих
дерев нашої планети, що ростуть у Сполучених Штатах Америки. Тож як його звали? (Секвойя –
Джордж Гесс. Sequoia- George Hess)
«Черокі Фенікс» — перша в історії США газета, яка видається індіанцями. Вона виходила
у світ з 1828 по 1835 роках на двох мовах: англійською та мовою черокі. Потім вона була
заборонена владою штату Джорджія. Писемність була розроблена вождем Секвойя силабічна
писемність черокі. Видавцем газети був Галлегіна Уеті (він же Еліас Будіна, 1800-1839),

індіанець-черокі, який став християнським місіонером (відомий також як перекладач Нового
Завіту на мову черокі). Газета внесла істотний внесок у розвиток літературної мови черокі.
10. Столиця цього штату в 1873 році отримала свою назву на честь відомого політичного та
військового діяча, першого канцлера Німецької імперії Отто фон Бісмарка. Зараз 44% населення
цього штату - американці німецького походження. Назвіть цей штат. (Північна Дакота. North
Dakota)
Запитайте будь-якого американця, чи він або вона були коли-небудь у Північній Дакоті,
швидше за все відповідь буде: «Ні». Для багатьох жителів США згадка про Північну Дакоту
викликає похмурий образ з нескінченними дорогами, безкраїми полями і постійною зимою, де
температура суперничає з тією, що у Сибіру, або з тією, що у фільмі “Фарго” (дії якого,
насправді, відбуваються в сусідньому штаті Міннесота). Проте цей образ не турбує більшість
мешканців Північної Дакоти, які полюбляють казати, що холодна температура взимку оберігає
від слабаків і правопорушників.
Північна Дакота є першим експортером сільськогосподарської продукції, тримаючи
першість у виробництві деяких культур. Північна Дакота займає перше місце у виробництві
насіння льону, ріпаку, пшениці твердих сортів, усіх сушених їстівних бобів, всіх сушених їстівних
горохів, ярої пшениці, меду, сочевиці, соняшнику, ячменю і вівса. Близько 10 відсотків території
Північної Дакоти, багаті ґрунти в 40 милях на захід від Червоної річки, часто називають
«житницею світу».
Тваринництво посідає друге місце в сільськогосподарській економіці Північної Дакоти після
вирощуванні зернових. Воно дуже важливе для західної частини Північної Дакоти, де земля менше
підходить для зернових культур. Основа худоба – це бики, молочна велика рогата худоба та свині.
Фермери та власники ранчо Північної Дакоти щорічно виробляють та вирощують:
• пшениці на 13.5 мільйонів буханок хліба.
• картоплі на 192 мільйони порцій картоплі фрі
• твердої пшениці для 6,3 млрд. порцій спагеті
• кукурудзи для виробництва 418 мільйонів галонів етанолу
• соєвих бобів для виробництва 251 мільярду олівців
• соняшників, аби заповнити 2,2 мільярди мішків соняшниковим насінням
• яловичини для 113 мільйонів гамбургерів
• свинини для 57 мільйонів свинячих відбивних
• вовни для 513 тисяч светрів
• молока для 1 мільярду склянок.

Цікаві факти
1. Чому штат Вірджинія отримав прізвисько «Мати президентів»? ( ут народилися 8
президентів США. Tight US presidents were born here)
Вірджинія – штат у США, на Атлантичному узбережжі; 105,6 тис. км², 6,5 млн мешканців;
адміністративний центр Ричмонд; головний конгломерат міст і портів (Гемптон Роудз)
утворюють міста: Норфолк, Ньюпорт-Ньюз, Гемптон, Портсмут. Гори Аппалачі проходять
через західну частину штата. Ліси переважно хвойні; тваринництво, вирощування тютюну,
кукурудзи; видобуток кам'яного вугілля; текстильна, хімічна, корабельна промисловість;
риболовля.
•
Особливості: Блакитні гори, Національний парк Шенандоа, Арлінгтонський національний
цвинтар, Маунт-Верном (будинок Джорджа Вашингтона,1752-99), Монтіселло (будинок Т.
Джефферсона біля Шарлотвілля), Страфорд-Холл (батьківщина Лі Роберта), історичні райони
Йорктаун і Джеймстаун.
•
Виробництво: батат, кукурудза, тютюн, яблука, арахіс, вугілля, судна, вантажівки, папір,
хімікати, продукти харчування, текстиль.

•
Відомі люди: Річард Берд, Елла Фіцджеральд, Патрік Генрі, Томас Джефферсон, Лі
Роберт, Джеймс Медісон, Джордж Маршал, Джеймс Монро, Едгар По, Джон Тайлер, Букер,
Джордж Вашингтон, Вудро Вільсон.
•
Штат названий на честь Єлизавети І; Джеймстаун — перше постійне поселення англійців
у Новому Світі з 1607. Рабство введене в 1619. Заселено плантаторами, що вирощували дикий
тютюн. Штат зіграв головну роль в Американській революції. Один з перших тринадцяти
штатів приєднався до Конфедерації під час Громадянської війни. Ричмонд був столицею
Конфедерації.
https://www.youtube.com/watch?v=XW6ajK65Bzw
2. Найбільший дитячий музей під назвою Children’s Museum of Indianapolis (Дитячий музей
Індіанаполіса) має в своїй колекції більш ніж 50 000 іграшок, незвичайну виставку «Діносфера» з
макетами динозаврів у реальному розмірі, карусель, яка дії аж із 1917 року, та справжній потяг! В
який штат мріють потрапити діти, щоб відвідати цей музей? (Індіана. Indiana)
Штат, назва якого схожа на назву корінного населення США, дуже пишається своєю
історію. Справа в тому, що в цьому штаті розташоване місто Вабаш (Wabash), яке 31 березня
1880 р. стало першим у світі, містом, освітленим електрикою. Про який штат йде мова?
(історія)
Індіана буквально означає «земля індіанців», хоча більша частина корінного
американського населення була переселена із штату майже 200 років тому через приплив
європейських поселенців. Слоган штату «Перехрестя Америки» підкреслює його центральне
положення щодо залізниць та автомобільних шляхів. Традиційне прізвисько для людей з Індіани
«Гужер» («Hoosier»). Ще й досі тривають дебати щодо походження цієї назви, але факти
говорять про те, що спочатку це означало «лісоруб» або «людина, що займалася важкою
працею». Інші кажуть, що назва походить від старої назви місцевих човнярів, які плавали на
пласких плотах, або від імені чорношкірого проповідника на ім’я Гаррі Гужер (Harry Hoosier),
який подорожував у цьому регіоні на початку 1800-х рр. Однак, незалежно від походження,
жителі Індіани пишаються цим прізвиськом.
Гужери люблять баскетбол. Популярний фільм «Гужери» («Hoosiers») 1980-х років добре
ілюструє любов цього штату до спорту, в якому розповідається про групу аутсайдерів з
невеликого містечка, яким вдалося виграти чемпіонат з баскетболу наперекір усім негараздам.
Індіана має власну професійну баскетбольну команду Indianapolis Pacers. Американський футбол
представлений професійною командою Indianapolis Colts.
Можливо, найвідоміший гужер з Індіани – поп-зірка Майкл Джексон, який народився в
місті Гері з розвиненою піщаною промисловістю. Його перший успіх як виконавця разом із своїми
братами і сестрами в групі Jackson 5 якраз відбувся в Гері. Інші відомі гужери: актори Джеймс
Дін і Стів Маккуїн, музиканти Джон Мелленкамп, Ексл Роуз і Коул Портер, письменники Теодор
Драйзер і Курт Воннегут, а також зірка баскетболу Ларрі Берд.
На півночі штату Індіана розташовані в основному рівнинні пасовища та
сільськогосподарські угіддя. Південніше, поруч із Блумінгтоном, краєвид змінюється на
місцевість з пагорбами і лісами. Один з найцікавіших природних заповідників називається the
Indiana Dunes National Lakeshore, який тягнеться на 15 миль вздовж південного берега озера
Мічиган.
http://prousa.info/indiana
3. Цей штат є унікальним, бо його територія увесь час поступово збільшується. До речі, тільки тут
у США вирощують кавові дерева. Назвіть його. (Гаваї. Hawaii)
Географічно Гаваї представляють собою групу островів, яка включає 24 великих острови і
незлічену кількість невеликих острівців, що займають величезну площу в центрі Тихого океану.

Починається архіпелаг островом Гаваї на півночі і завершується островом Океанський на
південно-сході. На ділі ж люди називають це місце земним раєм – звичайно ж, за його
фантастичну, часом навіть неземну красу. Тут дуже підходящий для курортів клімат – м’який
тропічний, упереміш з морським. Це робить Гавайські острови всесезонним курортом. У будьякому місяці року температура не виходить за межі +32 градусів і не опускається нижче +16
градусів. Природно, трохи холодніше у високогірних районах, а на кількох невеликих островах в
зимові місяці навіть випадає сніг. Однак це не дуже часте явище й тримається він не довго.
Химерним жартом природи і однією з головних особливостей Гавайського архіпелагу є той
факт, що він, по сутності, являє собою верхівку величезного підводного вулканічного хребта,
однак, на більшій частині островів вулкани вже неактивні. Хоча любителям подібних явищ
природи варто відвідати Національний Парк Гавайські вулкани на однойменному острові, де
вулкани все ще активні. Окремих коментарів заслуговує і місцева рослинність. Вона посправжньому унікальна, адже 90% флори Гаваїв більше ніде в світі не зустрічається.
Але що ж перетворило далекі від решти світу острова в найбільш відвідуваний і
популярний куточок на планеті, зробивши його символом якості та елітарності? У першу чергу –
це пляжі, найважливіша частина будь-якого морського курорту. Ведучі мову про пляжі, оідразу
ж у пам’яті спливає район Вайкікі. З одного боку океаном він обмежений океаном, з двох інших –
каналом, а на півночі він впирається в згаслий вулкан. І все це прямо в столиці Гавайських
островів – місті Гонолулу.
Гонолулу, до слова, дуже цікавий своїм контрастом: від рідкісних видів рослин до
хмарочосів тут всього кілька метрів, пляжі мирно співіснують з сучасними автострадами, а
чоловіки в ділових смокінгах і жінки в бікіні в двох кроках одне від одного – це природне явище.
Повертаючись же до пляжної інфраструктури, крім Вайкікі на островах існує незліченна
кількість інших пляжів, у тому числі, унікальні білі, чорні та зелені піщані пляжі. І їх
різноманіття не повинно дивувати, адже до складу архіпелагу входить 161 острів.
Окремої уваги заслуговує те, що тут за десятиріччя склалась прекрасна і розвинена
інфраструктура, а також сектор послуг. Сьогодні на Гаваях можна знайти дійсно величезну
кількість першокласних готелів “5 зірок”, що порадують гурманів своїм найширшим вибором
дуже смачною їжею ресторацій, а також любителів розважальних закладів. Крім того, острови
дивують своїм різноманіттям можливостей для активного відпочинку. Спорт тут взагалі
буквально на кожному кроці. Особливо розвинені серфінг, дайвінг і гольф.
http://navkolosvitu.net.ua/hawai/
4. На штат із прізвиськом «Штат самотньої зірки» припадає найбільша кількість торнадо в
Сполучених Штатах Америки. Тут кожного року відбувається близько 140 цих вражаючих
атмосферних явищ. Що це за штат? Поясніть походження його другої назви (прізвиська). ( ехас.
Texas)
Техас дуже відрізняється від решти Сполучених Штатів. Через його унікальну історію і
культуру офіційне гасло штату – “Техас – це наче зовсім інша країна”. І це правда. Кажуть, що
“все більше в Техасі” – це не дивно, оскільки Техас є другим за розміром штатом США (після
Аляски), що охоплює площу в 262 017 квадратних миль (розміром з Францію). Ця величезна
територія багата природними, історичними і науковими пам’ятками, а також зонами
відпочинку. Це “земля ковбоїв, нафти і космосу”.
Техас став 28-м штатом США 29 грудня 1845 року. Проте це єдиний штат, який увійшов
до конфедерації на умовах договору, а не штяхом територіальної анексії. Це також єдиний
штат, який був незалежною країною, у 1836-1845 роках. Після анексії Техаса Мексика розірвала
дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, що стало приводом для Американомексиканської війни. Дві країни воювали з 1846 по 1848 роки, коли був підписаний Договір
Гуадалупе Ідальго. Цей договір дав Сполученим Штатам контроль над мексиканською
територією в 1,2 мільйона квадратних кілометрів (500 000 квадратних миль), що зараз складає
штати Каліфорнія, Невада, Юта і частину територій Колорадо, Арізони, Нью-Мексико і
Вайомінга. Кажуть, що без незалежності Техасу мапа США виглядала б зовсім інакше сьогодні.

Техас широко асоціюється з ковбоями. Це пов’язано з його довгою історією як центра
скотопромисловості, яка процвітала після громадянської війни. Так, в Техасі і досі є ковбої, але
вони не складають більшість населення штату. Всупереч популярному стереотипу, не всі техасці
їздять верхи. Побачити когось верхи, коли ви їдете по шосе, дуже нетипово. Проте дуже часто
можна побачити людей, одягнених в ковбойські капелюхи й чоботи, на знак їхньої техаської
гордості.
Ще одна ознака техаської гордості – це вислів “Не забруднюйте Техас” (інше значення
фрази “Не жартуйте з Техасом” або “Не зв’язуйтесь з Техасом”), який ви можете побачити
всюди в штаті. На разі торгова марка Департаменту транспорту Техасу, фраза була гаслом
кампанії проти забруднення в 1986 році. Ставши техаським культурним явищем, гасло зараз
можна побачити на туристичних сувенірах.
Техасці із радістю відзначають культурне розмаїття свого штату. Особливо вони
полюбляють офіційний танець, кадриль, і типову техаську їжу. Техаська кухня сформувалася під
впливом багатьох культур, в тому числі німецької, мексиканської, культури американських
індіанців і афроамериканців. Чотири найпопулярніші страви в Техасі – це чилі кон карне, барбекю
на дерев’яному вугіллі, курячий стейк і тeкс-мекс (американізована мексиканська їжа). Техас
славиться понад 1300 місцями для барбекю, починаючи від засмальцованих придорожніх кафе із
дверима з дротяною сіткою до ресторанів з прекрасним видом. Ви можете скуштувати
техаський легендарний барберкю в таких містах як Локхарт, Тейлор, Елджін і Лалінг.
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/06/29/50-штатів-за-50-днів-техас-штат-самотньої/
5. Всесвітньовідомий монумент розміром 18,6 метрів створений у скелях Південної Дакоти. Як він
називається, і що вам про нього відомо? (Монумент 4-х президентів. Monument of 4 presidents)
Гора Рашмор зі своїм відомим меморіалом стала символом Дакоти та улюбленцем
мільйонів туристів. Саме барельєф чотирьох президентів висотою 18,6 метра прославив гору на
весь світ. Тут височіють скульптурні портрети Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона,
Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна.
Цікаво, що до колонізації Америки ця гора носила назву "Шість дідів". І лише 1930 року
була перейменована на честь Чарльза Рашмора. Він був американським бізнесменом, який вперше
спорядив експедицію в цей район далекого 1885 року. Він же й виділив масштабне на той час
пожертвування для будівництва чотирьох президентів – $ 5 тис.
А вся історія почалася з ідеї Доана Робінсона. Із самого початку він хотів зафіксувати
найзнаменитіших представників американського Заходу: Джорджа Армстронга Кастера,
Баффало Коді, Льюїса та Кларка.
Шукаючи спонсора для втілення своєї ідеї, Робінсон познайомився із сенатором Південної
Дакоти Пітером Норбеком. Той зацікавився й почав допомагати втілити ідею в життя.
Далі знайшовся скульптор Гатсон Борглем. Останній у молодості дружив із Августом
Роденом, що неабияк вплинуло на його стиль та творчість. У Борглема до цього було кілька
серйозних проектів.
Проте цей мав стати "найвизначнішим монументом його життя". Він був категорично
проти зображати місцевих героїв на Маунтін Стоун. Ось така історія появи в камені чотирьох
знаменитих президентів.
Створювалися фігури з 1927 по 1941 рік. Меморіал чотирьох президентів є національним
пам’ятником США. Він є символом усіх старань та праці, що вклали чотири президенти в
розвиток Сполучених Штатів.Великих зусиль для народження такої країни, як Америка, доклав
Джордж Вашингтон. Політичний розвиток країни та розширення території стали можливими
завдяки Томасу Джефферсону.Саме завдяки йому Луїзіана тепер один із американських штатів.
Єдність США збереглася завдяки Лінкольну, а Теодор Рузвельт зробив країну одним зі світових
лідерів.Саме ці імена "пов’язані із заснуванням, ростом, збереженням та розвитком Сполучених
Штатів Америки".
Сам архітектор Гатсон Борглем так казав про своє творіння: "Величина пам'ятника має
бути обумовлена мірою значущості події для всієї цивілізації. Ми не намагаємося висікти з

каменю епопею, зобразити сцену місячного світла або написати сонет; ми маємо справу не з
містикою чи трагедією, а швидше з конструктивними та драматичними моментами або
поворотними пунктами в нашій дивовижній історії".
Над композицією трудилися понад 400 працівників. У 1930 році завершили створення
образу Джорджа Вашингтона, 1936 року – Джефферсона, 1937-го – Лінкольна і, нарешті, 1939
року – Рузвельта. Сам Борглем не побачив своє творіння остаточно завершеним, оскільки почав
творити монумент свого життя у віці 60 років, помер він 1941 року. Справу архітектора
закінчив син Лінкольн.Попри те, що проект зайняв доволі великий період часу, він коштував лише
$ 1 млн.
Процес завершення монумента був доволі трудомісткий. Вимагалися справжня
майстерність та досвід. Щоб очистити скелю, використовували динаміт. Якось, вочевидь,
перестаралися. Під час вибуху відколовся занадто великий кусок гори. Тому голова Теодора
Рузвельта знаходиться трохи далі від всіх інших президентів.
Загалом під час будівництва вивезли близько 360 тисяч тонн гірських порід.
http://travel.tochka.net/ua/6547-kamennye-prezidenty-v-yuzhnoy-dakote-simvol-istorii/
6. Який штат може запропонувати сміливцям найвищі у світі «американські гірки»? Цей штат ще
може похвалитися неймовірними пейзажами Міссісіпі, озерами з кришталево чистою водою,
природними заповідниками, а уродженці цього штату часто говорять: «Заховайся від усього світу
– знайди себе в штаті…». (Огайо. Ohio)
Top Thrill Dragster - атракціон парку «Cedar Point» в штаті Огайо висотою 130 метрів.
На момент відкриття Top Thrill Dragster в 2003 році атракціон встановив 4 світових рекорди:
гірки були найвищими, найшвидшими, з наявністю ділянки з кутом падіння під 90° і ділянки
крученого падіння довжиною в 120 метрів.
Американські гірки - назва одного з найекстримальніших видів атракціонів у парках розваг.
Атракціон є залізничною системою спеціальної конструкції, спроектованої так, щоб склад
вагонеток з пасажирами, що проходить по ній, різко змінював напрямок і швидкість руху. Так як
вагонетки не мають власного джерела енергії, то для прискорення використовується
перетворення потенційної енергії складу в кінетичну і навпаки.
Вперше атракціони цього типу набули широкої популярності в США. В оригіналі
атракціон називається «roller coaster», що походить від англійського значення «рухатися,
змінюватися у непередбачуваному напрямку та у непередбачуваний спосіб». Американські гірки
були розроблені і запатентовані винахідником Джоном Тейлором (John G. Taylor) під назвою
«Switchback Railway» і вперше сконструйовані в Коні-Айленді в 1884. Однак більш відомим є ім'я
Ламаркуса Една Томпсона (LaMarcus Adna Thompson), який запатентував більше 30 інновацій, що
відносяться до американських гірок, і побудував кілька десятків гірок в Сполучених Штатах.
Найстарішою згадкою про гірки вважається захоплення катанням на санях в зимовий час
в Росії в XVII столітті. Крижані гірки, побудовані за указом Петра I під Санкт-Петербургом,
мали висоту приблизно 25 м і кут нахилу близько 50°. Катерина II була настільки захоплена
крижаними гірками, що наказала побудувати їх для особистого використання на території
царської резиденції. Існує кілька думок щодо того, хто перший запропонував обладнати сани
колесами. Деякі історики вважають, що вперше такі гірки з'явилися при Катерині II в садах
Оранієнбаума в 1784 році. Безліч інших істориків стверджують, що це сталося у Франції. У
Парижі в 1812 році були відкриті Les Montagnes Russes à Belleville , що перекладається як
«Російські гірки в Бельвілі». Вагонетки цих гірок були обладнані колесами, які фіксувалися в рейці і
забезпечували безпеку при великих швидкостях. Перший замкнутий трек був створений, швидше
за все, з англійського проекту в 1846 році. Одномісна вагонетка переміщалася по замкнутій
траєкторії круглої форми діаметром 4 м.
У 1827 році гірничодобувна компанія Summit Hill в Пенсільванії сконструювала 14кілометрову залізницю, яка використовує силу тяжіння для переміщення вугілля від місця
видобутку в місце відвантаження. До 1850-х років так звана «гравітаційна дорога» (Gravity
Road) надавала можливість шукачам екстремальних відчуттів «прокататися з вітерцем» за 50

центів за поїздку. Використовуючи цю ідею, ЛаМаркус Една Томпсон спроектував гірку, що
відкрилася в 1884 році в Коні-Айленді. Пасажирам необхідно було самостійно піднятися на
платформу, звідки вони з'їжджали вниз у вагонетках, схожих на лавки. Проїхавши близько 180
метрів, склад підіймався на другу платформу, після чого його переставляли на зворотній шлях, і
пасажири з'їжджали назад. Така конструкція незабаром була замінена на замкнену дорогу
овальної форми. У 1885 році Філліп Хінк представив публіці дорогу замкненої траєкторії, в якій
використовувався автоматичний підйомник.
http://cikavo.com/article/12588.html
https://www.youtube.com/watch?v=BNI3-r4II9U
7. А чи знаєте ви, що для створення переконливої атмосфери реальності в найбільшому і
найпопулярнішому парку розваг Диснейленді (Walt Disney World) застосовують навіть
ароматичні речовини для кожного його куточку або тематичної зони? В який штат треба
потрапити для того, щоб переконатися в цьому? (Флорида. Florida)
У 2011 році близько 86 мільйонів туристів відвідали штат Флорида, що робить його одним
із кращих в світі місць для відпочинку та ставить на третє місце серед штатів США по
відвідуванням (штат прийняв більше 20% всіх відвідувачів у Сполучених Штатах). Що приваблює
усіх цих відвідувачів до Сонячного штату? Так же, як і іспанського мореплавця Понсе де Леона,
який в 1513 році відкрив Флориду у пошуках легендарного фонтану молоді, відвідувачів
привертають природна краса Флориди і м’який клімат. Хоча багато відвідувачів знають, що
чарівне Королівство Діснея в Орландо є найпопулярнішим тематичним парком в світі, і що з 1350
миль (2170км) пляжів Флориди мають найдовшу берегову лінію, ніж будь-який інший штат в
Сполучених Штатах, окрім Алясці, небагато з них знають про багато інших відмітних
особливостей, які роблять Флориду унікальною.
Флорида є батьківщиною найстарішого постійного європейського поселення в Північній
Америці (крім Мексики), Санкт-Августина, заснованого іспанським дослідником Педро Менендес
де Авілою в 1565 році, за сорок два роки до першої англійської колонії в Джеймстауні, штат
Вірджинія, і за п’ятдесят п’ять років до того, як Пілігрими висадилися на Плімут Рок. Флорида
також є домом для «столиці світу зі спортивного рибальства (Ісламорада)», «столиці світу з
дайвінгу (Кі Ларго)», «столиці світу з блискавок (Кліарвотер)», «сигарною столицею світу
(Айбор-сіті)», «столиці світу медіумів (Кассадага)» та «столиці світу з зубів акули (Венеція).»
Напій Гаторейд, холодильник і лосьйон для засмаги були розроблені у Флориді. Крім того, хто
може думати про Флориду, не викликаючи в уяві образи наших славетних апельсин? Сік з
апельсинів – це урожай Флориди номер один і Флорида виробляє близько 75% всіх апельсинів США
і забезпечує 40% світових поставок.
«Ріка Трави» – це ім’я, дане одної із самих унікальних і заповітних екосистем Сполучених
Штатів, Флоридському парку Еверглейдс. Еверглейдс є найбільшою субтропічною територією
незайманої природи в Сполучених Штатах з тих, які ще залишились. Еверглейдс складається з 1,5
млн. акрів трав’яного болота, мангрових лісів, і листяних порід, які ростуть серед водноболотних угідь і є домівкою для багатьох рідкісних і зникаючих видів. Якщо ви випадково
зустрінетесь з однією з 50 видів флоридських змій, будьте обережні і пам’ятайте зручну
приказку для визначення смертельної коралової змії: «Червоне на жовтому, небезпечна. Червоне
на чорному, друг».
Туристи і шукачів пригод – не єдині, кого приваблює природна краса Флориди і її унікальна
атмосфера. Лауреати Нобелівської премії, автори Марджорі Кіннан Ролінгс і Ернест Хемінгуей
обидва називали Флориду своїм домом. Бажаючі можуть відвідати будинок-музей Хемінгуея і
побачити відомий басейн з копійками і особисту друкарську машинку Хемінгуея. Крім того,
відвідувачі можуть також мигцем побачити знаменитих кішок Хемінгуея з шістьма пальцями,
які населяють територію музею. Багато хто з них є прямими нащадками кішки Хемінгуея.
https://www.youtube.com/watch?v=uoDMCDe05uM

8. В якому штаті знаходиться одна з найпопулярніших скульптур США та у всьому світі, що
символізує свободу та демократію? Що вам відомо про історію цього монументу? (Нью-Йорк,
Статуя свободи. New York, Statue of Liberty)
10 маловідомих фактів про Статую Свободи
1. Із Франції з любов'ю
Незважаючи на те, що Статуя Свободи є неофіційним символом США, її батьківщина –
Франція, яка підтримувала Америку у війні з Великобританією. Монумент був задуманий як
подарунок від одного волелюбного народу іншому, але й американці внесли свій внесок у створення
шедевру - п'єдестал статуї виготовлений в США.
2. Краще пізно, ніж ніколи
Статуя цілком могла опинитися в Єгипті замість Нью-Йорку, адже у автора монумента були й
такі плани. Передбачалося встановити її у вигляді гігантського маяка на вході в Суецький канал у
місті Порт-Саїд. Але домовленості щодо цього проекту добитися так і не вдалося.
3. Творчий дует
Автор Статуї Свободи – архітектор Фредерік Бартольді. Але потрудився над монументом й
інший знаменитий француз - інженер Александр Гюстав Ейфель, творець Ейфелевої вежі.
Бартольді відповідав за зовнішній вигляд статуї, тоді як Ейфель займався розробкою залізної
оболонки і каркасу.
4. Подорож в Нью-Йорк
Для того, щоб перевезти статую через океан, скульптуру розібрали на 350 частин і
повантажили на французький фрегат «Ізере». Складність операції полягала в тому, що вага
статуї перевищувала 150 тонн. Вже на американській землі її складання та встановлення
тривало чотири місяці.
5. Корона, камені і промені
Прообразом Свободи, як вважають мистецтвознавці, була відома французька натурниця
Ізабелла Бойєр, вдова Ісаака Зінгера, засновника фірми з виробництва швейних машинок. Фредерік
Бартольді наділив образ Lady Liberty знаковими деталями. Так, 25 оглядових вікон, розташованих
в короні статуї, символізують дорогоцінні камені, які добувають на території США. А сім
променів, які виходять з корони, – це символ семи морів і семи континентів, тобто знак
повсюдного поширення свободи.
6. З висоти пташиного польоту
Щоб піднятися на оглядовий майданчик, розташований всередині корони, відвідувачам треба
здолати 192 сходинки до вершини п'єдесталу і 356 сходинок вже всередині монумента.
Винагородою за зусилля стане розкішний вид на узбережжя Нью-Йорку. Загальна висота статуї
– від основи до вершини факела – 93 м.
7. Приємне з корисним
Статуя Свободи виявилася відмінним маяком для кораблів, які прямували в Манхеттен повз
острів Бедлоу, на якому і піднімається монумент. Сьогодні потреба в маяку відпала, але статуя
Свободи не простоює без діла: всередині неї розміщений історичний музей.
8. Американська мрія без кордонів
Копії статуї Свободи можна знайти у багатьох містах світу. Тільки в Парижі встановлено
чотири зменшені репліки знаменитої Lady Liberty. Своя Свобода є в Токіо, в Лас-Вегасі, у Львові, в
Ужгороді, в Дніпропетровську.
9. Час - гроші
Вхід на оглядовий майданчик, як і відвідання музею, розташованого всередині статуї,
безкоштовний. Але невелику суму доведеться заплатити, щоб переправитися на поромі на острів
Бедлоу. Витратити доведеться не тільки гроші, але й час: відвідувачів ретельно оглядають.
Заходи безпеки були підвищені після 11 вересня: так, корона Статуї Свободи стала відкритою
для відвідування тільки в 2009 році.
10. Колір історії
Статуя Свободи часто з'являється в кадрах різних фільмів. Творці "Титаніка" також зняли один
епізод на тлі знаменитої скульптури – і допустили історичну помилку. У фільмі статуя має

знайомий нам зеленуватий відтінок. Але в 1912 році, під час подій кінодрами, мідь монумента ще
не окислилась і була благородного металевого кольору.
http://gazeta.ua/articles/history/_10-malovidomih-faktiv-pro-statuyu-svobodi/564400
http://facti.info/kraini/22625-statuja-svobodi-cikavi-fakti.html
9. Його неофіційна назва – «картопляний штат». Тільки тут можна відвідати унікальний і
неповторний Музей картоплі, в якому можна побачити стародавні перуанські посудини для
зберігання картоплі, вік яких понад 1600 років, а також найбільшу в світі картопляну чіпсу (58 х
36 см.). Про який штат іде мова? (Айдахо. Idaho)
Музей картоплі штату Айдахо пропонує десятки веселих і пізнавальних виставок,
присвячених самим різним аспектам «картопляної життя». Походження і властивості цієї
рослини, рецепти приготування і картопляні сувеніри чекають гостей в цьому незвичайному
музеї.Штат Айдахо давно оголосив себе картопляної столицею світу. Але вже, якщо не світу, то
США - точно, адже на його території вирощується 30% всього американського картоплі.
Відкриття в 1989 році відповідного музею було схвально прийнято населенням Блекфут. Уже в
перший рік роботи незвичайний музей відвідали понад п'ять тисяч осіб.Музей розташувався в
приміщенні колишнього залізничного депо споруди 1912 Барвиста експозиція проведе вас через
історію картоплярства в США – від першого куща, посадженого в штаті Айдахо, до
найбільшого в світі хрумсткага картопляного Чіпси, випущеного компанією Прінгл. Старовинне
сільськогосподарське обладнання, перуанські стародавні посудини для зберігання картоплі віці в
1600 років, пристрої для сушіння і заморозки, фото картоплин - рекордсменів, розповідь про
селекції - ось неповний перелік музейних експонатів. Відео-презентації, макети, які рухаються
моделі роблять відвідування музею по-справжньому цікавим. А щоб запам'ятати візит сюди,
купіть на пам'ять листівку із зображенням Мерлін Монро на картопляному полі або дивний
картопляний лосьйон для обличчя. Ніде більше вам не запропонують нічого подібного.
https://uk.pointerst.com/us/showplace/muzej-kartofelya-shtata-ajdaho-v-blekfute
10. Щорічний національний ярмарок цього штату, без сумніву, найголовніша
сільськогосподарська подія в США. Саме цей ярмарок надихнув письменника Філа Стонга
написати роман «State Fair», про нього знято три кінофільми та навіть поставлено мюзикл на
Бродвеї. Який штат славиться цією всесвітньовідомою подією? (Айова, місто Де-Мойн. Iowa, des
Moines)
Айова відома як сільськгосподарський штат, де майже 90 відсотків земель – орані. Вона –
лідер у виробництві кукурудзи та сої. Айову часто називають “Штатом високої кукурудзи”, і не
дарма. Це лідерство в сільському господарстві допомагає Айові грати провідну роль у світовій
продовольчій безпеці, зокрема з Айови вийшов лауреат Нобелівської премії д-р Норман Борлоуг
(Dr. Norman Borlaug), а також проходять такі заходи як вручення Всесвітньої продовольчої
премії (World Food Prize).
Визнаний у всьому світі, Національний ярмарок Айови, є найбільшою подією в штаті,
однією з найстаріших і найбільших сільськогосподарських і промислових виставок в країні.
Щороку в ній беруть участь більше мільйона людей з усього світу. Національний ярмарок Айови,
що проходить в місті Де-Мойн – це справді велике свято Айови, на якому можна побачити
найкращі досягнення в сільському господарстві, промисловості, індустрії розваг тощо. Це
справжній пульс на Середньому Заході, якому нема рівних.
Національний ярмарок Айови надихнув письменника Філа Стонга написати роман «State
Fair», про нього знято три кінофільми, поставлено мюзикл на Бродвеї. Без сумніву, це
найголовніша національна подія в сільському господврстві. Національні засоби масової інформації
часто пишуть про цей ярмарок як про однуі з топ-подій в країні. У 2004 році в США тижневик
«USA Weekend» назвав Національний ярмарок Айови вибором №2 для літніх розваг у Сполучених

Штатах, після Таймс-сквер у Нью-Йорку, розваг в національному парку Cedar Point Park Resort в
штаті Огайо і Діснейленду в Каліфорнії.
Журнал «Living magazine» назвав Національний ярмарок Айови однією з «30 кращих подій
на Середньому Заході, які Ви маєте відвідати». Ярмарок також включено в бестселлер про
найкращі туристичні маршрути Нью-Йорк Таймс «1000 місць, які треба побачити, перед тим як
померти», а також в книгу «1000 місць в США і Канаді, які треба побачити, перед тим як
померти “.
Світова премія за найкращі продукти харчування
Всесвітня продовольча премія була задумана доктором Норманом Е. Борлоугом,
лауреатом Нобелівської премії 1970 року. З 1986 року цією премією було нагороджено видатних
людей, які зробили важливий внесок у підвищення якості, кількості та доступності продовольчих
товарів в усьому світі. Лауреатами були визнані представники таких країн як Бангладеш,
Бразилія, Китай, Куба, Данія, Ефіопія, Індія, Мексика, Сьєрра-Леоне, Швейцарія, Великобританія,
Організація Об’єднаних Націй та Сполученимі Штати. У 1990 році бізнесмен і філантроп Джон
Руан із Де-Мойну став спонсором цієї премії і заснував фонд «World Food Prize Foundation», що
розміщується в місті Де-Мойн, штат Айова.
https://usembassykyivukr.wordpress.com/2012/06/29/50-штатів-за-50-днів-це-рай-ні-це-айова/

