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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ: 
ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ІСТОРИЧНА КАРТОГРАФІЯ 
 
Насамперед треба чітко визначитися з самими поняттями спеціальних 

історичних дисциплін – історична географія та історична картографія. Адже 
існують певні нерозуміння й перекручування світоглядів в цій галузі науко- 
вих знань. Часто-густо історичну географію плутають з історією географії, 
так само, як під історичною картографією нерідко розуміють історію гео- 
графічної науки. 

Енциклопедії, довідники й словники надають наступні трактування 
понять цих споріднених галузей наукової думки. «Історична географія – 
дисципліна, що: а) конкретизує в просторових координатах уявлення про 
історичний процес, пов’язуючи останній з певними територіями; б) вивчає 
зв’язки та взаємодію природних і соціально-економічних явищ; в) осмислює 
проблеми, які існують на перехресті історії й географії. Усе це дає змогу 
історичній географії простежити роль географічних факторів в історичному 
процесі»1. 

Тобто, історична географія – це географія певної території на якомусь 
конкретному етапі її історичного розвитку. Основне завдання цієї науки – 
вивчення і опис географічного боку історичного процесу2. Основні напрямки 
досліджень наступні: вивчення природного ландшафту, населення, виробни- 
цтва і політичні події вибраного проміжку часу на даній території3. 

Історичну географію слід відрізняти від історії географії (історії 
географічних знань), яка вивчає історію географічних експедицій, відкриттів, 
географічної думки тощо. Історична географія має такі ж самі основні 
розділи, що притаманні загально-географічній науці. Відмінність між ними 
полягає лише в тому, що розділи історичної географії стосуються певних 
періодів розвитку людського суспільства. На перший план її вивчення вихо- 
дять проблеми, що сприяють розумінню еволюції суспільства та загального 
історичного процесу. Формування історичної географії відбувалося під 
впливом розвитку історичної науки. 

Однією з перших робіт у галузі історичної географії вважають атлас 
давнього світу, складений фламандським географом і картографом XVI ст. 
А. Ортелієм. З XVI І ст. почався розвиток історичної географії в Україні та 
Росії, засновником якої вважається В. Татищев. Окремі питання історичної 
географії України свого часу розглядали М. Барсов, М. Максимович, В. Анто- 
нович, Л. Падалка, М. Грушевський та ін. 

Розвиток сучасної історичної географії в Україні поділяють на декілька 
етапів: 20–30-ті роки ХХ ст. – поява ґрунтовних теоретичних наукових праць 
з питань історичної географії, розвиток цієї наукової галузі продовжився 
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після Другої світової війни й в 60-ті рр. ХХ ст., коли проводили масштабні 
наукові роботи по підготовці до друку багатотомної «Історії міст і сіл 
Української РСР». Серед відомих вчених, що сприяли розвитку історичної 
географії в Україні слід насамперед відзначити С. Рудницького, В. Дяди- 
ченка, І. Бутича, Я. Ісаєвича, І. Гуржія, Л. Бескровного, Ф. Шевченка та ін. 

На сьогоднішній день перед історичною географією України поставлені 
нові, більш масштабні й ґрунтовні завдання, аніж будь-коли. Ця галузь 
спеціальних історичних дисциплін вивчає зараз увесь діапазон історичного 
минулого нашої країни. Так, зокрема під її дослідження підпадають й аспекти, 
що пов’язані з етнічною географією, демографією, культурою та багато 
інших. 

«Історична картографія – спеціальна історична дисципліна, що 
займається укладанням історичних карт та атласів, а також досліджує 
стародавні карти та історію картографії»4. З наведеної цитати видно, що тут 
автор енциклопедичної статті припустилася найбільш поширеної помилки. 
Історична картографія ніколи не займалася непритаманними їй завданнями. 
Вивчення історії картографічної науки – це справа історії картографії, але аж 
ніяк не історичної картографії.  

Останній часом історичну картографію все частіше називають 
«історичним картознавством». Особисто мені більш імпонує ця сучасна назва 
цієї галузі наукових знань. Вона дозволяє уникнути зайвої плутанини понять 
та відокремити галузі науки, що різняться між собою за предметами 
вивчення. 

«Історична картографія або історичне картознавство – спеціальна 
історична дисципліна, що займається вивченням, створенням і використан- 
ням історичних карт та атласів, а також досліджує старовинні картографічні 
зображення. Місце і роль історичної картографії як окремої системи знань 
визначається об'єктивною потребою сучасного суспільства в його подальшо- 
му розвитку, в умовах різкого зростання значення наукових досліджень для 
соціально-економічної і політичної історії та культури України. Наукове 
пізнання історичних процесів, що відбувалися на українських теренах, перед- 
бачає залучення широкої комплексної джерельної бази, зокрема картогра- 
фічних матеріалів, як стародавніх так і сучасних, що є невід'ємним джерелом 
для будь-яких історичних досліджень»5. 

Історична картографія має тісні взаємозв’язки з цілою низкою спеціа- 
льних історичних дисциплін, зокрема історичною географією, топонімікою, 
демографією, етнографією, джерелознавством та багатьма іншими науками. 
Це обумовлено широким використанням карт як історичних джерел в нау- 
кових дослідженнях різних напрямів і пов'язано, насамперед, з поняттям 
просторового аналізу в історії. Взагалі, на сьогодні неможливо уявити науко- 
ве дослідження високого рівня без застосування картографічних матеріалів. 
Історична наука широко послуговується картографічними методами дослід- 
ження для вирішення важливих проблем. Складання та використання істо- 
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ричних карт стало обов’язковою умовою сучасних науково-дослідницьких 
робіт в галузі історичної науки. 

Історична картографія також пов’язана з історією картографії, яка 
вивчає історію ідей, уявлень і методів картографії, розвиток картографічного 
виробництва, а також картографічні твори минулих століть. Предметом 
історії картографії України є відображення певної території на картографіч- 
них творах від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням усієї 
різноманітності в історичному вимірі підходів, способів і методів створення 
та використання карт. Тобто, історія картографії крім самого дослідження 
старовинних карт і атласів на певну територію вивчає ще й науково-мето- 
дичні, техніко-технологічні, організаційні умови їх створенні у конкретний 
історичний час. 

Головне завдання історичної картографії – це відтворення дійсної 
картини історичного минулого методами і засобами картографічної науки. 
Картографічні твори реконструюють різні етапи розвитку суспільства і відо- 
бражують їх завдяки історико-картографічним методам. До історико-карто- 
графічного аналізу широко залучаються різночасові картографічні твори 
минулих епох, різнобічна архівна та археологічна інформація. Зараз активно 
розробляються нові й удосконалюються існуючі теоретичні та методичні 
засади історико-картографічних досліджень. 

Основне коло питань історичної картографії методологічного, теоре- 
тичного, методичного і практичного характеру можна сформулювати наступ- 
ним чином. До методологічних проблем історичної картографії слід насам- 
перед віднести: застосування загальнонаукових дослідницьких принципів, 
концепцій, підходів і парадигму історико-картографічних досліджень; пере- 
вірку істинності загальних положень наукових концепцій, теорій, законів  
і принципів, що були встановлені на попередніх етапах розвитку історичної 
науки; удосконалення існуючих і розробку нових парадигм і концепцій 
історико-картографічного аналізу6. 

Серед теоретичних проблем історичної картографії треба виділити: 
формування наукових засад класифікацій і типізацій історико-картогра- 
фічних систем, об’єктів і процесів; розкриття закономірностей будови  
і функціонування історико-картографічних систем та об’єктів, механізмів 
взаємодії їхніх історичних та суспільних складових; удосконалення понятій- 
ного апарату історичної картографії. До методичних проблем історичної 
картографії відносять удосконалення існуючих і розробку новітніх методів  
і підходів історико-картографічного аналізу. 

Ключовими методами історико-картографічних досліджень є історико-
архівні, археологічні та картографічні. Вибір методів і послідовність їхнього 
застосування залежить від ступеня складності історико-картографічних 
досліджень явищ та об’єктів. 

Як самостійна галузь знань історична картографія виникла на стикових 
межах історії, географії та картографії. Тривалий час історичне картознавство 
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розвивалося в руслі досліджень стародавніх карт як пам’яток картографії, 
свідчення котрих можна було використовувати для вивчення природних та 
історико-політичних змін. Науковий інтерес до давніх карт чітко визначився 
наприкінці XVIII – початку XIX ст.  

Одними з найдавніших картографічних зображень українських земель, 
що відповідали історичній дійсності, вважають карти Г. де Боплана. Також 
широко відомі стародавні карти українських теренів у складі Московії, 
Литви, Австрії, Туреччини, Польщі, Угорщини та інших держав. Середньо- 
вічні карти із зображенням українських земель почали використовуватися  
в українській історіографії ще наприкінці XVIII – початку XIX ст. 

Серед перших українських істориків-картознавців слід назвати 
В. Ляскоронського. Він майже три десятиріччя досліджував історичні карти і 
наприкінці XIX ст. опублікував дві великі праці з картознавства Південної 
України. Історичні карти українських теренів свого часу досліджували 
Д. Бантиш-Каменський, П. Брун., А. Скальковський, М. Максимович, І. Беля- 
єв, Д. Яворницький, О. Лазаревський та інші. Нині питаннями історичної 
картографії в Україні займаються Я. Дашкевич, Я. Ісаєвич, М. Вавричин, 
С. Сосса, І. Гирич, Т. Люта, О. Діденко, Л. Пономаренко та інші. 

Подальший розвиток історичної картографії України пов’язаний з 
потребою визначення ролі історичної науки у житті суспільства, розбудові 
держави, формування національного менталітету. Упродовж останніх років 
різко зросла кількість наукових публікацій у цій галузі наукових знань, 
значно розширилося коло наукових питань історичної картографії7. 

Огляд Інтернет-ресурсів історичної тематики за темами «Історична 
географія» та «Історична картографія» складався нами за такою структурою: 
домен – електронна адреса; назва ресурсу українською мовою; назва англій- 
ською мовою; країна; мова ресурсу; рік заснування; засновник; електронна 
пошта; адреса; RSS (наявність розсилки новин); періодичність/дата остан- 
нього оновлення; тип матеріалів на сайті: довідкова інформація, тексти, 
джерела, бібліографія; ресурси історичної тематики (класифікатор): історич- 
ний портал, каталог ресурсів, науково-дослідні установи, університети, 
громадські організації, електронні каталоги бібліотек, архівів, електронні 
енциклопедії, довідники, періодичні видання он-лайн, електронні бібліотеки, 
архіви, тематичні ресурси; тематика та загальна характеристика ресурсу; 
зміст/структура ресурсу; он-лайн сервіси в складі ресурсу. 

Загалом нами було переглянуто близько 100 різних сайтів, серед яких 
було відокремлено й ретельно вивчено близько 50 сайтів, тематика яких 
повністю або частково співпадала з темою нашого дослідження. Усі, або 
майже усі вивчені нами сайти мають стандартні розділи: назва українською 
та англійською мовами, адреса електронної пошти, рук заснування сайту, 
засновник, фізична адреса та ін. Преважна більшість сайтів мають окрім 
української, ще й англійську мову, часто використовується ще й російська. 
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Приємно відзначити, що серед усіх вивчених нами Інтернет-сайтів 
особливо виділяється сайт Інституту історії України НАН України, що був 
заснований в 2008 р. (http://www.history.org.ua/). На ньому розміщено інфор- 
мація з наступних розділів: довідкова інформація, тексти наукових статей  
з історичної географії та історичної картографії, джерела, бібліографія по 
даній науковій тематиці. 

Особливий інтерес для фахівців представляють наукові публікації. На 
сайті розміщена «Енциклопедія історії України» з 1-го по 8-й томи, статті 
якої містять важливі відомості з усіх спеціальних історичних дисциплін, 
персоналії та багато іншої довідкової інформації. Крім того, на даному сайті 
можна знайти усі періодичні видання Інституту історії України. Сайт має 
повний набір наукових збірників Інституту з питань історичної географії, 
зокрема «Історико-географічні дослідження в Україні», вип. 1–12, 1988–2012 рр.; 
«Український історичний журнал», № 1–6, 1957–2012 рр.; «Спеціальні історичні 
дисципліни: питання теорії та методики», № 1–19, 1997–2011 рр. 

Проблемам історичної географії та історичної картографії цілком 
присвячена спеціальна збірка наукових праць Інституту історії України 
«Історико-географічні дослідження в Україні», започаткована в 1997 р. У цій 
збірці розглядаються важливі питання історичної географії, картографії, 
топографії України тощо. Видання розраховане на фахівців спеціальних галу- 
зей історичних знань, проблем регіоналістики, історії міст і сіл України, 
географів, краєзнавців, архівних, бібліотечних, музейних працівників, викла- 
дачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю. Довідковий апарат 
видання містить короткі відомості про науковий статус, коло дослідницьких 
інтересів, посаду і місце роботи авторів опублікованих праць. 

Сайт Інституту історії України має наступну структуру: про Інститут, 
структура Інституту, Вчена рада, аспірантура, спеціалізована рада, контакти, 
оголошення, періодичні та серійні видання, проекти, новини. На сайті також є 
пошук по сайту, адреса, електронна пошта тощо. Версії даного сайту доступ- 
ні українською та англійською мовами. 

Багато корисної інформації з розглянутої проблематики має сайт Націо- 
нальної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/). 
Сайт створено в 2007 р., він існує в українській, російській та англійській 
версіях. Загалом у книжкових сховищах даної бібліотеки нараховується 
3,5 млн. бібліографічних і 320 тис. реферативних записів, а також 60 тис. 
повних текстів документів. В Інтернет-середовищі розміщено 700 тис. публі- 
кацій, зокрема наукові збірки з питань історичної географії та картографії.  

Цей сайт має таку структуру: інформаційні ресурси, Інтернет-путів- 
ники, національні доповіді НА України. Вельми цікавою, на наш погляд є 
електронна виставка «Веніамін (Христофор Іоганн) Кордт – фундатор істо- 
ричної картографії: до 150-річчя від дня народження» (http://www.nbuv.gov.ua/ 
new/2010/kordt/e_ex.html). 
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У цій рубриці подано інформацію про виставку, а також викладена 
велика кількість старовинних карт у розділах: рукописні карти, старо- 
друковані карти, карти Києва та Київської області, сучасні картографічні 
видання. Подано окремі фрагменти та цілісні зображання старовинних карт 
XVII–XIX ст., зокрема Генеральної карти України Г.Л. де Боплана (1662), 
карт з атласу А. Ортелія (1584), «Географії» Й. Блау (1662), «Атласу Росій- 
ського» (1745) та багатьох інших. 

Деякими проблемами історичної географії та картографії давно й плід- 
но займається Інститут географії Національної академії наук України 
(http://www.igu.org.ua/). Рік заснування сайту – 2009, мови – українська, 
російська, англійська. Даний сайт також містить довідкову інформацію: 
тексти, джерела, бібліографію. 

Сайт пропонує загальну інформацію про Інститут географії та його 
роботу. Інститут здійснює координацію географічних досліджень на території 
України й видає «Український географічний журнал». Є докладна інформація 
про Інститут, його структуру, напрямки досліджень, науково-дослідні роботи 
і співробітництво. На сайті розміщені публікації Інституту: монографічні 
дослідження та збірники наукових матеріалів. В складі ресурсу є он-лайн 
сервіс – пошук по сайту. 

Створенням карт та атласів, в тому числі й історичних, професійно 
займається провідна в Україні картографічна установа – ДНВП «Карто- 
графія» (http://www.ukrmap.com.ua/). Розвиток багатьох напрямів тематич- 
ного картографування України у другій половині XX ст. був пов’язаний саме 
з діяльністю ДНВП «Картографія». Окремі типи карт і атласів відкритого 
користування розробляли та готували до видання в СРСР винятково під- 
розділи державної картографо-геодезичної служби. До таких видань тради- 
ційно належали загальногеографічні, фізичні, політико-адміністративні, істо- 
ричні, туристичні, навчальні карти і атласи, плани міст, рельєфні карти, 
глобуси. Крім того, картоукладальні підприємства Головного управління 
геодезії та картографії (ГУГК) готували до видання карти і атласи, що 
розробляли інші міністерства та відомства. 
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Рис. 1. Сайт ДНВП «Картографія» 
 

До 1991 р. картографування України було складовою частиною загаль- 
ного комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт, що проводи- 
лись в СРСР. В 1991 р. з метою забезпечення господарства України топо- 
графо-геодезичними матеріалами, картографічною продукцією та створення 
основи Державного кадастру було утворене Головне управління геодезії, 
картографії та кадастру України (скорочено – Укргеодезкартографія). Ство- 
рення Укргеодезкартографії фактично співпало з проголошенням незалеж- 
ності України. Наприкінці 1999 р. Укргеодезкартографія була реорганізована 
у Департамент геодезії, картографії та кадастру Міністерства екології та 
природних ресурсів України. Структурними підрозділами нинішньої цивіль- 
ної картографо-геодезичної служби є 39 підприємств, які займаються ство- 
ренням та оновленням топографічних карт, картографічних творів широкого 
користування та їх тиражуванням. 

ДНВП «Картографія» постійно працює над підготовкою до видання, 
друком й оновленням карт та атласів історичної тематики. На даному сайті 
інформація викладена за такою структурою: головна, новини, пошук, карти, 
послуги, про нас, стандарти картографічної діяльності, продукція. В розділі 
«Карти» розміщені карти Києва масштабу 1:10 000. В розділі «Продукція» 
міститься відомості про «Національний атлас України» по наступних 
розділах: давня історія, середньовіччя та ранній новий час, Україна в нову 
добу, Україна в новітню добу. 
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Підприємство «Картографія» завжди випускало багато навчальних карт 
та атласів з історії, інформація про це є на його сайті. Тут же розміщені 
зразки атласів та карт з історії середніх віків, стародавньої та новітньої 
історії. Розробку цих матеріалів підприємство веде як своїми силами, так  
і з залученням фахівців інших установ, зокрема й Інституту історії України. 

Ще одним великим українським картографічним підприємством  
є Інститут передових технологій (http://www.iat.kiev.ua/). Ця інституція ви- 
різняється більш сучасними технологіями складання карт та атласів, що 
видно навіть із назви підприємства. 

Закрите київське акціонерне товариство «Інститут передових техноло- 
гій» з’явилося в 1996 р. Воно наважилося кинути виклик сталим методам 
розробки і створення картографічної продукції. Інститут із самого початку 
свого існування ставив собі за мету, використовуючи багаті наукові надбання 
української картографії, підвищити її якісний рівень за допомогою новітніх 
розробок, удосконалити процес виготовлення картографічної продукції. Основні 
напрямки діяльності Інституту наступні: розробка та виробництво картографіч- 
ної продукції, створення муніципальних і регіональних геоінформаційних 
систем, розробка геоінформаційних проектів різного призначення, розробка 
програмних продуктів, навчальних електронних систем (CD-атласів та WEB-
додатків) 

На даному сайті викладена велика кількість оригінальних карт та 
атласів, власного виробництва Інституту передових технологій. Зокрема, 
навчальні атласи з історії України та світу на CD. Структура сайту: головна, 
публікації, картографія, електронні карти, карти он-лайн, зворотній зв'язок. 
На  сайті розміщена велика кількість навчальних карт з всесвітньої історії та 
історії України. Окрім звичайних, паперових мап Інститут випускає велику 
кількість електронних навчальних атласів з історії України, довідатись про 
них можна на даному сайті. 

В Києві розташовано ще одне велике українське картографічне під- 
приємство, що за радянські часи мало таємничу назву Підприємство № 13, 
яке зараз називається Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. 
http://gki.com.ua/ – офіційний сайт однієї з головних геодезичних та карто- 
графічних організацій, що протягом багатьох років плідно працює над ство- 
ренням картографічних матеріалів на всю територію України. Її архіви містять 
оригінали топографічних планів та карт з початку ХХ ст. і до сьогодення. Зміст 
сайту: новини, діяльність, конференції, нагородження, публікації, контакти. Стру- 
ктура: розділ «Публікації» містить наукові статті з наступних видань: «Вісник 
геодезії та картографії» № 1 2010 – № 3 2011 рр., збірник «Сучасні досягнення 
геодезичної науки та виробництва» вип. 1 2009 – вип. 1 2011 рр., матеріали XV 
Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум» – сучасні наукові роз- 
робки та перспективи розвитку геодезичних, картографічних і кадастрових робіт. 

Звичайно, що повну інформацію про історичну географію та історичну 
картографію хотілося б знайти й на сайті Вікіпедія – вільна енциклопедія 
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(http://uk.wikipedia.org). Але тут розміщена лише невеличке повідомлення про 
одну спеціальну історичну дисципліну. Стаття про історичну географію 
маленька і має лише чотири посилання на праці. Дивно, але стаття про 
історичну картографію взагалі ще не написана, ані українською, ані росій- 
ською мовою. Існує лише гуртова стаття про спеціальні історичні дисциплі- 
ни. Напевно, слід очікувати, що ця ситуація найближчим часом зміниться на 
краще. 

Нами також були ретельно вивчені сайти усіх університетів України, 
оскільки вони мають природничі факультети, історичні або географічні 
факультети. Ці вищі навчальні заклади навчають багатьом спеціальностям, в 
них викладають спеціальні історичні дисципліни, серед яких дуже часто 
зустрічається історична географія та історична картографія. Так, на сайті 
Київського національного університету iменi Тараса Шевченка міститься 
докладна інформація про структурні підрозділи цього навчального закладу, 
зокрема, про історичний та географічний факультети (http://www.univ.kiev.ua/). 

Сайт має наступну структуру: загальна інформація, факультети та 
інститути, інформаційні технології, ресурси, вступнику, наука, бібліотеки, 
студентське життя. Розділ «Бібліотеки» має наступні підрозділи: наукова 
бібліотека імені М. Максимовича, електронний каталог періодичних видань 
університету, бібліотеки України, електронні словники, стародруки. Наукова 
бібліотека імені М.О. Максимовича має електронний каталог. Окремим 
розділом виділені нові надходження, періодичні видання університету. Розділ 
«Електронні тексти» має повнотекстові дисертації, стародруки, матеріали 
творчої спадщини М.П. Драгоманова і М.О. Максимовича. 

Електронний каталог сайту містить понад 1 млн. 200 тис. назв і ця 
цифра постійно збільшується. Електронний пошук можна налаштувати на 
книги, брошури, автореферати, дисертації, журнали, газети, статті й таке 
інше. Є можливість застосувати тематичний пошук. 

Свій власний сайт має Географічний факультет Київського націо- 
нального університету імені Тараса Шевченка (http://www.geo.univ.kiev.ua/). 
Тут розміщена докладна розповідь про науково-методичну діяльність цього 
провідного навчального закладу України. Географічний факультет регулярно 
видає збірники наукових статей: «Вісник Київського університету імені Тара- 
са Шевченка. Географія»; «Економічна та соціальна географія»; «Картографія 
та вища школа»; «Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія»; «Фізична географія 
та геоекологія». Зокрема в цих збірниках нерідко висвітлюються й питання 
історичної географії України. 

Також власний сайт має й Історичний факультет Київського нацiо- 
нального унiверситету iменi Тараса Шевченка (http://www.history.univ.kiev.ua/). 
Сайт розповідає про науково-методичну діяльність історичного факультету 
Національного університету імені Тараса Шевченка. Факультет регулярно 
видає збірники наукових статей, проводить Дні науки, різноманітні наукові 
конференції, на яких розглядаються й питання історичної географії України. 
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Структура: головна, факультет, кафедри, наука, студентам, аспірантура, 
докторантура, абітурієнтам, контакти. 

Сайт Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
зроблено майже за такою ж схемою, як сайт Київського університету 
(http://www.univer.kharkov.ua/). Особливу увагу для нашого дослідження слід 
приділити геолого-географічному факультету, на якому вивчають курс 
історичної географії. Серед основних курсів історичного факультету – 
історична географія та спеціальні історичні дисципліни. В університеті вида- 
ється багато наукових збірок, серед яких «Вісник Харківського універси- 
тету», серія «Історія», «Вісник Харківського національного університету», 
серія «Геологія. Географія», «Проблеми безперервної географічної освіти  
і картографії». Структура цього сайту: про університет, структура універси- 
тету, навчання, наука, факультети. 

Власний сайт Історичного факультету Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна розташований за адресою: http://www-
history.univer.kharkov.ua/index.php?id=6&lang=u Структура сайту: інформація, 
наука, навчання, бібліотека, підрозділи. В розділі сайту «Бібліотека» є 
підрозділи «Публікації» та «Історія України: документи і матеріали». 
Підрозділ має велику кількість публікацій з різноманітних наукових тематик, 
що охоплюють широке коло проблем, зокрема й дослідження з історичної 
географії України. 

Адреса власного сайту Геолого-географічний факультет Харківсько- 
го національного університету імені В.Н. Каразіна – http://www-geology. 
univer.kharkov.ua/index.php Деякі кафедри Харківського національного універ- 
ситету імені В.Н. Каразіна вивчають історичну географію України, зокрема 
кафедра фізичної географії та картографії, а також кафедра географічного 
моніторингу та охорони природи і кафедра соціально-економічної географії 
та регіонознавства. Підрозділи сайту: адміністрація, історія, наука, видання. 

Як й усі вищі навчальні заклади України, власний сайт має 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 
(http://www.dnu.dp.ua/). Структура сайту: загальні відомості, факультети і 
центри, освітня діяльність, наукова і науково-технічна діяльність, міжнародне 
співробітництво, методичні матеріали, видання. Розділ сайту «Видання» 
налічує роботи з історії Дніпропетровського університету, науковий журнал 
«Вісник Дніпропетровського університету», інформацію про викладачів 
університету. Розділ «Наукова діяльність» складається з підрозділів: наукові 
досягнення, інформаційний бюлетень, інтеграція науки і освіти, наукові 
заходи. Останній підрозділ розповідає про наукові конференції на базі 
Дніпропетровського університету. Розділ «Факультети і центри» містить 
інформацію про історичний та геолого-географічний факультети. Електрон- 
ного доступу до університетських бібліотек немає. На сайті розміщені тексти 
журналу «Вісник Дніпропетровського університету». 
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Достатньо цікавим для нашого дослідження виявився Географіка – 
географічний портал (http://geografica.net.ua/). На даному сайті представлені 
тематичні та топографічні карти різних років та масштабів. Серед карто- 
графічних матеріалів є карти України, Росії, Польщі, Словаччини та Румунії. 
Меню сайту: новини географії, теорія географії, наукові статті, автореферати, 
книги, карти, географічні сайти. Структура сайту: тематичні карти – карти 
світу, кліматичні карти, карти автошляхів. Топографічні карти: України, 
Росії, Словаччини, Польщі, Румунії, Угорщини та ін. Книги (укр. та рос. 
мовами) – видання з питань географії, топографії, геоморфології, туризму та 
краєзнавства. Наукові статті – часопис «Історія української географії», велика 
підбірка наукових праць, зокрема й з питань історичної географії та картографії. 

Не можна оминути достатньо популярний зараз сайт Українська 
наукова Інтернет-спільнота, Українська наука в Інтернет (http://nauka-
online.org/). Метою сайту є організація онлайн-спільноти українських науков- 
ців, обговорення актуальних проблем української науки, розміщення публіка- 
цій, обмін досвідом та пошук партнерів. На сайті є розділ «Українська істо- 
рична географія та історія географії в Україні«. Сайт має наукові публікації, 
анотації та електронні версії, є он-лайн публікації та дискусії. Цей ресурс 
цікавий також своїми анонсами наукових конференцій. Новини оновлюються 
регулярно. На даному сайті представлені тексти: наукові публікації, анотації, 
електронні версії, он-лайн публікації, дискусії. Структура: наукове життя, 
наукові матеріали, кадрові питання, фінансування науки, пошук інформації, 
про спільноту. 

Ще один достатньо відомий й популярний український сайт – Мислене 
дерево (http://www.myslenedrevo.com.ua/). Зміст сайту охоплює достатнє коло 
уподобань з історії та географії нашої країни. Сайт цікавий і корисний як для 
науковців, так і для широкого загалу користувачів. Структура сайту: наука, 
освіта, література, публіцистика. Розділ «Наука»: археологія, бібліографія, 
спеціальні історичні дисципліни (нариси з історичної географії України), 
історичні джерела, історія культури, києвознавство, краєзнавство, мовознав- 
ство, філософія, пам'ятки. 

Широке коло питань висвітлює Пізнавальний сайт – Географія 
(http://geoknigi.com/index.php). Його засновник: Географічний факультет 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На даному 
сайті розміщені карти материків та океанів, карти міст і областей України, 
карти окремих країн та регіонів, карти світу, карти України, топографічні та 
контурні карти. Тут розміщені книги з історичної, економічної, соціальної 
географії, краєзнавства, гідрології, геоморфології та інших галузей наукових 
знань. Також викладено близько 50 наукових статей географічної тематики. 
Структура сайту: головна, країни світу, книги, статті, довідкова інформація, 
карти, контакти. 

Наше дослідження розробки двох спеціальних історичних дисциплін 
було проведено й на російських сайтах, зокрема на сайті Інституту географії 



Спеціальні історичні дисципліни. Число 21  __________________________________ 

 198 

Російської академії наук (http://igras.ru/). Структура сайту наступна: про 
Інститут, структура, інформація, зворотній зв'язок, ресурси географії. В роз- 
ділі «Структура Інституту» є підрозділ «Наукова бібліотека Інституту геогра- 
фії», що складається з наступних частин: про бібліотеку, новини, електрон- 
ний каталог, нові надходження, тематичні виставки, корисні посилання, 
контакти. Електронний каталог містить багато видань з наступних галузей 
наукових знань: загальні питання, географія, геологія, геофізика, суспільні 
науки та ін. Питання географії, геодезії, картографії та топографії висвітлені 
у численних виданнях: загально-географічних журналах. 

Не залишилося осторонь наукових проблем історичної географії Росій- 
ське географічне товариство (http://www.rgo.ru/). Зміст сайту: діяльність, 
новини, історія, контакти. Структура: історія – літопис, персоналії, експеди- 
ції, нагороди, Російський дім географії, Географічні товариства світу. Сайт 
докладно розповідає про історію діяльності Російського географічного 
товариства та його експедиції з вивчення неосяжних просторів колишньої 
Російської імперії. 

Багато цікавої інформації міститься на університетських сайтах Росії. 
Так, сайт Московського державного університету імені М.В. Ломоносова 
має наступну структуру: загальні відомості, навчання, наука, міжнародне 
співробітництво, Інтернет-ресурси, каталог бібліотек, контакти (http://www.msu.ru/). 

В розділі «Наукова робота» є інформація про захисти дисертацій.  
В Інтернет-ресурсах – доступ до книг із зібрань університетських бібліотек, 
електронних текстів наукових журналів, науково-освітнім Інтернет-ресурсам 
МДУ і тематичного каталогу. В розділі «Наукова робота» висвітлено конфе- 
ренції Секції історичних наук з питань історичної географії та історичного 
краєзнавства, проблеми навчальної літератури з історичної географії, а також 
досвід формування історичної географії як важливої навчальної дисципліни в 
російських університетах. 

Сайт Ленінградського державного університету імені А.С. Пушкіна 
було засновано в 2006 р. (http://lengu.ru/). Структура сайту: університет, 
ректорат, факультети, кафедри, підрозділи, інститути, вчена рада, наукові 
конференції, захист дисертацій, видання ЛДУ, бібліотека. У розділі 
«Видання» розміщені номери «Вісника ЛГУ імені А.С. Пушкіна», зокрема 
«Серія Історія», що видається з 2006 р. 

Окремий сайт має Факультет географії та геоекології Санкт-Петер- 
бурзького державного університету (http://www.old.geo.pu.ru/). Структура: 
про факультет, кафедри, наука, бібліотека, форум. Розділ сайту «Електронна 
бібліотека» містить наступні підрозділи: учбово-методична література, доку- 
менти, карти, географічний журнал. Бібліотека налічує багато цікавих публі- 
кацій з питань історичної географії світу, глобальних та регіональних проб- 
лем історичної географії, а також матеріали наукових конференцій з цих 
питань. Тексти на сайті: «Географічний журнал Санкт-Петербурзького дер- 
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жавного університету», матеріали наукових конференцій, учбово-методична 
література з питань історичної географії. 

Російське товариство істориків-архівістів в 2004 р. створило електрон- 
не періодичне видання Історична географія (http://www.opentextnn.ru/history/ 
histgeography/). На даному сайті викладено 10 електронних текстів по темі – 
історична географія. Тексти процитовані з монографічних досліджень и 
дисертаційних робіт. В розділі сайту «Тексти історії» широко представлені 
наукові праці з різних галузей історичної науки, зокрема – археографія, 
археологія, історія Росії, історіографія, джерелознавство, хронологія та ін. 
Тут є тексти з історичної географії Росії, а також дисертаційні роботи  
з історичної географії. 

Вельми корисну інформацію має російський сайт РУНИВЕРС 
(http://runivers.ru/). Мета цього сайту – забезпечити в Мережі вільний доступ 
до першоджерел, до книг і текстів, які знаходяться в найбільших книго- 
збірнях і державних архівах доступні поки тільки відвідувачам десятка най- 
більших російських бібліотек. Цей проект дає доступ до достовірного знання 
для всіх. Такий ресурс необхідний викладачам, студентам, всім читає по-
російськи, що вивчають російську культуру і мову, причому як в Росії, так  
і за її межами, в ближньому і далекому зарубіжжі. Доступ до рідкісних книг  
в бібліотеках є у тисяч жителів великих міст, а Інтернет сьогодні доступний 
десяткам мільйонів. Тому «Руніверс» створив в Інтернеті портал, присвяче- 
ний російській історії та культурі. Структура сайту: бібліотека, енциклопедія, 
проекти, історична галерея. Розділ «Бібліотека»: історичні атласи, подорожі  
і описи, збірки документів, довідники, загальна історія, військова історія, 
енциклопедії та словники. Багатий вибір історичних джерел, зокрема з історич- 
ної географії та картографії. На сайті розміщена велика кількість історичних 
атласів Російської імперії. Карти – високої якості й великого розміру. 

Англомовний ресурс Historical geography (Історична географія) 
знаходиться за адресою (http://www.historical-geography.net/). Мова ресурсу – 
англійська, сайт створено в 1997 р. Засновники: Department of Geography, 
University of New Mexico; Department of Geography, Bucknell University; 
Department of Geography, University of Kansas. «Історична географія» – 
щорічний науковий журнал США, який публікує статті, рецензії на книги, 
звіти про конференції та коментарі. Журнал закликає до міждисциплінарного 
та міжнародного діалогу між вченими, спеціалістами і студентами, зацікав- 
леними у подальшому розвитку цієї наукової дисципліни. Підтримка сучас- 
ного інтелектуального внеску історичної географії в коло соціально-наукових 
та гуманітарних дисциплін. Представлено внесок молодих вчених у подаль- 
ший розвиток історичної географії. Повнотекстовий доступ в даний час 
можливий практично для всіх статей. Структура: головна, редактори, подан- 
ня, підписка, поточний випуск, наступне видання, останні питання, контакти. 
На даному сайті розміщені тексти збірок: Volume 25, 1997 – Volume 38, 2010. 
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Рис. 2. Сайт «Історична географія» 
 

Набагато більше уваги в Інтернет-середовищі приділено стародавнім 
картам, саме тому питання історичної картографії розкриті тут більш повно й 
різноманітно. Сайт Історичні карти України містить інформацію про карти 
українських губерній, які входили до складу Російської Імперії (http://tribuna-
ua.narod.ru/maps2/). На даному сайті викладені карти ХІХ ст. Бессарабської, 
Волинської, Київської, Катеринославської, Подільської, Полтавської, Таврій- 
ської, Харківської, Херсонської, Чернігівської губерній. На сайті є пошук, 
який значно полегшує роботу з картографічними матеріалами минулих століть. 

На сайті Козацтво XV–XXI ст. розміщена інформація про козацькі 
війська, є бібліографія з питань історії українського козацтва, електронна 
бібліотека, геральдика, ілюстрації. На даному сайті багато представлені 
історичні карти (http://www.cossackdom.com/). 

Старовинні карти України розміщені на сайті Старі мапи України 
(http://www.oldmaps.org.ua/). На даному сайті викладено старі карти усіх 25 
областей України. Часовий діапазон охоплює мапи Другої світової війни 
(карти Радянського Союзу, Німеччини, США), найчастіше від 1925 р. до 
1950 р., хоча інколи зустрічаються мапи ХІХ ст. 
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Вельми цікавим та корисним, на наш погляд, є Інтернет-ресурс Старо- 
винні карти України (http://colovrat.at.ua/). Зміст сайту: історія древніх 
слов'ян, старовинні карти України, старовинні карти Європи, старовинні карти 
Росії, старовинні карти Азії, старовинні карти світу, електронна бібліотека, 
зворотній зв'язок. Старовинні карти України – це близько 50 карт, що охоп- 
люють часовий інтервал від XVII до XIX ст. Деякі старовинні карти у високій 
якості й великому розмірі. Електронна бібліотека сайту містить близь- 
ко 300 книжок різної тематики, серед яких багато видань з історії України. 

 

 
 

Рис. 3. Сайт «Старовинні карти України» 
 

Тематику Другої світової війни вдало висвітлює зміст сайту Карти 
військових дій Другої світової війни (http://militarymaps.narod.ru/). На сайті 
викладені карти воєнні карти часів Другої світової війни. Представлені мапи 
з російських видань, чимало матеріалів з англомовних книжок про Другу 
світову. Сайт містить кілька десятків атласів довоєнних часів, видання СРСР. 
Структура сайту: головна, карти, атласи, книги, новини, посилання, пошук. 
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Карти України та усіх її областей можна знайти на сайті Мапи міст 
України (http://ukrmap.org.ua/). Зміст сайту складають мапи України, поход- 
ження назв міст, населення міст, статистика населення України, мапи селищ 
міського типу, відстані, мапи областей України. 

На сайті Громадянська освіта – Україна викладено чимало історич- 
них карт (http://www.civiced.org.ua/link7.php). Засновником цього сайту висту- 
пили Європейський союз та Cambridge Education Ltd. Зміст сайту складають 
карти з історії Європи та світу. Мова сайту – українська та англійська. 

Англомовний Інтернет-ресурс Map History – Історичні карти можна 
характеризувати як каталог ресурсів (http://www.maphistory.info/). Він має 
найбільший та найповніший перелік сайтів Інтернету, на яких розміщені 
картографічні ресурси. 120 сторінок сайту, понад 6000 анотацій та посилань 
на картографічні сайти світу. Близько 500 сайтів історичних карт, що покри- 
вають усю територію Європи. Роботу на сайті значно поменшує пошук по 
сайту. Засновник виступає WWW-Virtual Library: History. Країна: Великобританія. 

Таким чином, нами було опрацьовано близько 50 сайтів, які стосуються 
тематики – історична географія та історична картографія. Аналізуючи загаль- 
ну ситуацію з висвітленням цієї проблематики в Інтернет-ресурсах, слід 
насамперед зазначити, що розробка їх в цілому не є достатньою і знаходиться 
лише на початковому етапі свого розвитку. При цьому історична картографія 
представлена значно краще, аніж історична географія. Це пояснюється тим, 
що інтерес й зацікавленість до старовинних картографічних зображень в усі 
часи був достатньо високий і вони мали досить широке коло своїх поціно- 
вувачів і прихильників. Навколо ж історичної географії аж занадто довго 
точилася наукова дискусія щодо визначення її предмета, мети, завдань  
і цілей. Ця невизначеність залишалася актуальною навіть в ХХ ст. й вона 
мала певні негативні наслідки, що не вщухають до сьогодення. 
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