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УДК 91+94:004 

Сергій Хведченя 
 

МЕРЕЖЕВІ РЕСУРСИ З ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ  
ТА ІСТОРИЧНОЇ КАРТОГРАФІЇ: 

МАТЕРІАЛИ ДО КАТАЛОГА 
 

Історична географія – спеціальна історична дисципліна, що займає- 
ться вивченням конкретної території на певному історичному етапі її розвитку. 

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. 

Історичні карти – карти, що відображують історичні явища і події, 
взаємозв'язки суспільних явищ минулого з географічними чинниками. 

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 англійською мовою: 
• Країна: 
• Мова ресурсу: 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: 
• Адреса: 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Історичний 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 
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• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
• Зміст / структура ресурсу: 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу. 

 
• Домен – електронна адреса: http://www.history.org.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Інститут історії України НАН 

України 
• Назва англійською мовою: NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF 

UKRAINE, INSTITUTE OF HISTORY OF UKRAINE 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., англ. 
• Рік заснування: 2008 
• Засновник: Інститут історії України НАН України 
• Eл. пошта: institute@history.org.ua 
• Адреса: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4 
• RSS (наявність розсилки): 
• Тип матеріалів на сайті: 

� довідкова інформація 
� тексти 
� джерела 
� бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Науково-дослідна 
установа Академії наук України 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
Тексти: збірки наукових статей з питань історичної географії та картографії 
• Зміст / структура ресурсу: 
Зміст: Сайт має повний набір наукових збірників Інституту з питань 

історичної географії, зокрема «Історико-географічні дослідження в Україні», 
вип. 1–11, 1988–2009 рр. «Український історичний журнал», № 1–6, 1957–
2010 рр. «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики», 
№ 1–15, 1997–2007. 

Структура: Про Інститут, структура Інституту, Вчена рада, аспірантура, 
спеціалізована рада, контакти, оголошення, періодичні та серійні видання, 
проекти, новини. 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту. 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.nbuv.gov.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського 
• Назва англійською мовою: The Vernadsky National Library of Ukraine 
• Країна: Україна 
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• Мова ресурсу: укр., рос., англ. 
• Рік заснування: 2007 
• Засновник: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
• Eл. пошта: library@nbuv.org.ua 
• Адреса: 3, просп. 40-річчя Жовтня, Київ, 03039, Україна 
• RSS (наявність розсилки): 
• Тип матеріалів на сайті: 

� довідкова інформація 
� тексти 
� джерела 
� бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Електронний каталог бібліотеки 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
 Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
 Вельми цікавою є електронна виставка «Веніамін (Христофор 
Іоганн) Кордт – фундатор історичної картографії: до 150-річчя від 
дня народження» – http://www.nbuv.gov.ua/new/2010/kordt/e_ex.html 

В цьому розділі подано інформацію про виставку, а також 
викладено велика кількість старих карт у розділах: рукописні 
карти, стародруковані карти, карти Києва та Київської області, 
сучасні картографічні видання. Подано окремі фрагменти та ціліс- 
ні зображання старовинних карт XVII–XIX ст., зокрема Генераль- 
ної карти України Г.Л. де Боплана (1662), карт з атласу А. Ортелія 
(1584), «Географії» Й. Блау (1662), «Атласу Російського» (1745) 
та багатьох інших 

• Зміст / структура ресурсу: 3,5 млн. бібліографічних і 320 тис. рефера- 
тивних записів, а також 60 тис. повних текстів документів; у Інтернет-
середовищі – 700 тис. публікацій, зокрема наукові збірки з питань історичної 
географії 

Структура: Інформаційні ресурси, Інтернет-путівники, Національні 
доповіді НА України 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.igu.org.ua/index.htm 
• Назва ресурсу українською мовою: Інститут географії Національної 

академії наук України 
• Назва англійською мовою: Institute of Geography of the National 

Academy of Sciences of Ukraine 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., рос., англ. 
• Рік заснування: 2009 
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• Засновник: Інститут географії Національної академії наук України 
• Eл. пошта: geo-ins@kiev.ldс.net 
• Адреса: 01034 Україна, м. Київ-034, вул. Володимирська 44 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Науково-дослідна 
установа 

Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Тексти: монографії, наукові збірники статей 
• Зміст / структура ресурсу. Зміст: Сайт пропонує загальну інформацію 

про Інститут географії та його роботу. Інститут здійснює координацію 
географічних досліджень на території України, 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 

Структура: Про Інститут, структура, відділи, публікації, контакти 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.ukrmap.com.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: ДНВП «Картографія» 
• Назва англійською мовою: Cartography 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., англ. 
• Рік заснування: 
• Засновник: ДНВП «Картографія» 
• Eл. пошта: admin@ukrmap.com.ua 
• Адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 54 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті:  

 Карти, атласи 
 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
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 Науково-дослідні установи, 
 Тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: ДНВП «Картографія». 
Розвиток багатьох напрямів тематичного картографування України у другій 
половині XX ст. був пов’язаний з діяльністю ДНВП «Картографія». Окремі 
типи карт і атласів відкритого користування розробляли та готували до 
видання в СРСР винятково підрозділи державної картографо-геодезичної 
служби. До таких видань традиційно належали загальногеографічні, фізичні, 
політико-адміністративні, 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 атла- 
си, що розробляли інші міністерства та відомства. До 1991 р. картографу- 
вання України було складовою частиною загального комплексу топографо-
геодезичних і картографічних робіт, що проводились в СРСР. 1 листопада 
1991 р. з метою забезпечення господарства України топографо-геодезичними 
матеріалами, картографічною продукцією та створення основи Державного 
кадастру було утворене Головне управління геодезії, картографії та кадастру 
України (скорочено – Укргеодезкартографія). Створення Укргеодезкартогра- 
фії фактично співпало з проголошенням незалежності України. Наприкінці 
1999 р. у зв'язку зі зміною структури уряду Укргеодезкартографія була 
реорганізована у Департамент геодезії, картографії та кадастру Міністерства 
екології та природних ресурсів України. Структурними підрозділами ниніш- 
ньої цивільної картографо-геодезичної служби є 39 підприємств, які займаю- 
ться створенням та оновленням топографічних карт, картографічних творів 
широкого користування та їх тиражуванням. 

• Зміст / структура ресурсу: Національний атлас України, атлас історії 
світу, карти України 

Структура: Головна, новини, пошук, карти, послуги, про нас, стандарти 
картографічної діяльності, продукція 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.iat.kiev.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Інститут передових технологій 
• Назва англійською мовою: INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGIES 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., рос., англ. 
• Рік заснування: 
• Засновник: Інститут передових технологій 
• Eл. пошта: iat@antex.kiev.ua 
• Адреса: Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Попудренка, 54, офіс 203 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 



Спеціальні історичні дисципліни. Число 21  __________________________________ 

 282 

• Тип матеріалів на сайті: Електронні карти та атласи 
 Довідкова інформація 
 Тексти 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Науково-дослідні установи, тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: На даному сайті 
викладена велика кількість оригінальних карт та атласів, власного 
виробництва Інституту передових технологій (Київ, Україна). Зокрема, 
навчальні атласи з історії України та світу на CD 

• Зміст / структура ресурсу. Зміст: у 1996 році на ниві картографування 
з’явилося нове київське підприємство, яке наважилося кинути виклик сталим 
методам. Це закрите акціонерне товариство «Інститут передових технологій». 
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. Здійснивши нелегкий, але 
продуктивний шлях становлення, сьогодні Інститут передових технологій 
досяг лідерства серед картографічних підприємств. Основні сучасні напрямки 
діяльності Інституту: розробка та виробництво картографічної продукції, 
створення муніципальних і регіональних геоінформаційних систем, розробка 
геоінформаційних проектів різного призначення та захисні технології в 
поліграфії, розробка програмних продуктів, навчальних електронних систем 
(CD-атласів та WEB-додатків) 

Структура: головна, публікації, картографія, електронні карти, карти 
он-лайн, зворотній зв'язок 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://uk.wikipedia.org 
• Назва ресурсу українською мовою: Вікіпедія – вільна енциклопедія 
• Назва англійською мовою: Wikipedia 
• Країна: 
• Мова ресурсу: 271 мова світу 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: 
• Адреса: 
• RSS (наявність розсилки): 
• Тип матеріалів на сайті: карти 

довідкова інформація 
тексти 
джерела 
бібліографія 
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• Ресурси історичної тематики (класифікатор):  
• Тематика та загальна характеристика ресурсу. Категорія: Портал 
Тексти: 526 тисяч статей з усіх областей науки і культури, зокрема й з 

питань історичної географії та історичної картографії 
• Зміст / структура ресурсу. Зміст: Історична географія – галузь знань 

на межі історії і географії; географія певної території на певному етапі її 
історичного розвитку. Наука вивчає змінив географічній оболонці Землі як в 
силу природних причин, так і внаслідок діяльності людини. У ній використо- 
вуються різні методи: – історичні (вивчення архівних джерел, пам'ятників 
матеріальної культури і тому подібне); – географічні (картографування, райо- 
нування, ландшафтний підхід, польове вивчення реліктів, дендрохронологія  
і інше); – суміжних наук (аерокосмічна індикація, математичне моделювання 
та інше) 

Структура: Головна сторінка, поточні події, нові редагування, нові 
сторінки, випадкова стаття. Розділи: Україна, культура та мистецтво, релігія 
та вірування, особисте життя та розваги, суспільство, гуманітарні та соціальні 
науки, прикладні та природничі науки, технології та інженерія 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.univ.kiev.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Київський національний універ- 

ситет iменi Тараса Шевченка 
• Назва англійською мовою: TARAS SHEVCHENKO NATIONAL 

UNIVERSITY OF KYIV 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., рос., англ. 
• Рік заснування: 1995 
• Засновник: Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка 
• Eл. пошта: decanat_histor@univ.kiev.ua; geography@univ.kiev.ua 
• Адреса: вул. Володимирська 60, Київ 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
Університет 
• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
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• Зміст / структура ресурсу: Зміст: Сайт містить докладну інформацію 
про структурні підрозділи цього навчального закладу. Зокрема, про історич- 
ний та географічний факультети 

Структура: загальна інформація, факультети та інститути, інформаційні 
технології, ресурси, вступнику, наука, бібліотеки, студентське життя 

Тексти: Історичний факультет, кафедра архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://nauka-online.org/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Українська Наукова Інтернет-

Спільнота, Українська наука в Інтернет 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр. 
• Рік заснування: 
• Засновник: http://ridne.net/ 
• Eл. пошта: 
• Адреса: Україна, Львів 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор). Категорія: Довідково-
інформаційний ресурс, каталог ресурсів, тематичний ресурс 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу. Тексти: Наукові публі- 
кації, анотації, електронні версії, он-лайн публікації, дискусії 

• Зміст / структура ресурсу. Зміст: Метою сайту є організація он-лайн 
спільноти українських науковців, обговорення актуальних проблем україн- 
ської науки, розміщення публікацій, обмін досвідом та пошук партнерів. 
Українська історична географія та історія географії в Україні. Наукові публі- 
кації – анотації, електронні версії. Он-лайн публікації, дискусії. Цей ресурс 
цікавий своїми анонсами наукових конференцій. Новини оновлюються регулярно 

Структура: наукове життя, наукові матеріали, кадрові питання, фінан- 
сування науки, пошук інформації, про спільноту 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу. Пошук: Google Custom Search 
 
 
 



_____________________  Сергій Хведченя. Мережеві ресурси з історичної географії 

 285 

• Домен – електронна адреса: http://www.geo.univ.kiev.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Географічний факультет 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., рос., англ., нім. 
• Рік заснування:  
• Засновник: Київський національний університет iменi Тараса Шевченка 
• Eл. пошта: geography@univ.kiev.ua 
• Адреса: проспект акад. Глушкова, 2, Київ - ГСП - 608, Україна 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
Університет, тематичні ресурси 
• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Зміст / структура ресурсу. Зміст: Докладна розповідь про науково-

методичну діяльність цього провідного навчального закладу України. 
Географічний факультет регулярно видає збірники наукових статей: 

Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Географія;  
Економічна та соціальна географія;  
Картографія та вища школа;  
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія;  
Фізична географія та геоекологія 
Зокрема в цих збірниках висвітлюються й питання історичної географії 

України. 
Структура: Головна, наш факультет, деканат, структура, студентам, 

абітурієнтам, аспірантура ті докторантура, наукова діяльність, бази практик. 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.history.univ.kiev.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Історичний факультет Київ- 

ського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр. 
• Рік заснування: 
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• Засновник: Київський національний університет iменi Тараса Шевченка 
• Eл. пошта: decanat_histor@univ.kiev.ua 
• Адреса: вул. Володимирська 60, Київ 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
Університет, тематичні ресурси 
• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Зміст / структура ресурсу. Зміст: Сайт розповідає про науково-

методичну діяльність історичного факультету Київського Національного 
університету ім. Тараса Шевченка. Факультет регулярно видає збірники 
наукових статей, проводить Дні науки, різноманітні наукові конференції, на 
яких розглядаються питання історичної географії України 

Структура: Головна, факультет, кафедри, наука, студентам, аспіранту- 
ра, докторантура, абітурієнтам, контакти 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу. Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.univer.kharkov.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 
• Назва англійською мовою: V.N. Karazin Kharkiv National University 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., англ. 
• Рік заснування: 
• Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
• Eл. пошта: postmaster@univer.kharkov.ua 
• Адреса: Майдан Свободи 4, 61077, Харків 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
Університет, тематичні ресурси 
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• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Зміст / структура ресурсу. Зміст: На геолого-географічному факуль- 

теті вивчають курс історичної географії. Серед основних курсів історичного 
факультету – історична географія та спеціальні історичні дисципліни. В універ- 
ситеті видається багато наукових збірок, серед яких «Вісник Харківського 
університету», серія «Історія», «Вісник Харківського національного універ- 
ситету», серія «Геологія. Географія», «Проблеми безперервної географічної 
освіти і картографії» 

Структура: Про університет, структура університету, навчання, наука, 
факультети 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www-history.univer.kharkov.ua/index. 

php?id=6&lang=u 
• Назва ресурсу українською мовою: Історичний факультет Харків- 

ського національного університету імені В.Н. Каразіна 
• Назва англійською мовою: V.N. Karazin Kharkiv National University 

School of History 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., рос., англ. 
• Рік заснування: 
• Засновник: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 
• Eл. пошта: istfakkhnu@gmail.com 
• Адреса: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
Університет, тематичні ресурси 
• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Зміст / структура ресурсу: Зміст: Власний сайт історичного факуль- 

тету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. В розділі 
сайту «Бібліотека» є підрозділи «Публікації» та «Історія України: документи 
і матеріали». Підрозділ «Бібліотека» має велику кількість публікацій з різно- 
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манітних наукових тематик, що охоплюють широке коло проблем, зокрема  
й дослідження з історичної географії України 

Структура: Інформація, наука, навчання, бібліотека, підрозділи 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www-geology.univer.kharkov.ua/ 

index.php 
• Назва ресурсу українською мовою: Геолого-географічний факуль- 

тет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., англ. 
• Рік заснування: 
• Засновник: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 
• Eл. пошта: postmaster@univer.kharkov.ua 
• Адреса: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, Харьківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Університет, тематичні 
ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: Категорія: Довідково-
інформаційний ресурс 

• Зміст / структура ресурсу: Зміст: Власний сайт геолого-географічного 
факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 
Деякі кафедри університету вивчають історичну географію України, зокрема 
кафедра фізичної географії та картографії, а також географічного моніторин- 
гу та охорони природи і кафедра соціально-економічної географії та регіо- 
нознавства. Підрозділи сайту: Адміністрація, історія, наука, видання 

Структура: Головна, кафедри 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.dnu.dp.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Дніпропетровський національ- 

ний університет імені Олеся Гончара 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
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• Мова ресурсу: 
• Рік заснування: 
• Засновник: Дніпропетровський національний університет імені Олеся 

Гончара 
• Eл. пошта: vdnu@narod.ru 
• Адреса: Дніпропетровський нац. університет ім. О. Гончара, 

Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, 49010, Україна 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
Університет, тематичні ресурси 
• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Зміст / структура ресурсу: Зміст: 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 Дніпро- 
петровського університету. Розділ «Факультети і центри» містить інформа- 
цію про історичний та геолого-географічний факультети. Електронного 
доступу до університетських бібліотек немає 

Структура: Загальні відомості, факультети і центри, освітня діяльність, 
наукова і науково-технічна діяльність, міжнародне співробітництво, методич- 
ні матеріали, видання 

Тексти: Журнал «Вісник Дніпропетровського університету» 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://geografica.net.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Географіка – географічний портал 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр. 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: geografica@ukr.net 
• Адреса: 
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• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Каталог ресурсів, тема- 
тичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: На даному сайті пред- 
ставлені тематичні та топографічні карти різних років та масштабів. Серед 
картографічних матеріалів є карти України, Росії, Польщі, Словаччини та 
Румунії 

• Зміст / структура ресурсу  
Меню сайту: Новини географії, теорія географії, наукові статті, авто- 

реферати, книги, карти, географічні сайти 
Структура: Тематичні карти – карти світу, кліматичні карти, карти 

автошляхів та ін. 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 накових праць, 
зокрема й з питань історичної географії та картографії 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: 
Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://igras.ru/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Інститут географії Російської 

академії наук 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: РФ 
• Мова ресурсу: рос. 
• Рік заснування: 
• Засновник: Російська академія наук, Інститут географії РАН. Росій- 

ська Федерація, Москва 
• Eл. пошта: admin@igras.ru 
• Адреса: 119017 Москва, Старомонетний провулок, дом 29, Інститут 

географії РАН 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
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 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Науково-дослідні 
установа, тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: Категорія: Довідково-
інформаційний ресурс 

• Зміст / структура ресурсу: Зміст: Офіційний сайт Інституту географії 
РАН. В розділі «Структура Інституту» є підрозділ «Наукова бібліотека 
Інституту географії», що складається з наступних частин: Про бібліотеку, 
новини, електронний 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 висвітлені в численних виданнях: 
загально-географічних журналах, а також геодезії, картографії, топографії тощо 

Структура: Про Інститут, структура, інформація, зворотній зв'язок, 
ресурси географії 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.msu.ru/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Московський державний універ- 

ситет ім. М.В. Ломоносова 
• Назва англійською мовою: LomonosovMoscow State University 
• Країна: РФ 
• Мова ресурсу: рос., англ. 
• Рік заснування: 1997 
• Засновник: Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова 
• Eл. пошта: nauka@geogr.msu.ru 
• Адреса: 119991, Москва, ГСП-1, Ленінські гори, МДУ, д. 1, головна 

будівля, географічний факультет 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Університет, тематичні 
ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: Категорія: Довідково-
інформаційний ресурс 

• Зміст / структура ресурсу: Зміст: Історичний та географічний факуль- 
тети Московського університету. В розділі «Наукова робота» є інформація 
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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 конференції 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 

Структура: Загальні відомості, навчання, наука, міжнародне співробіт- 
ництво, Інтернет-ресурси, каталог бібліотек, контакти 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://lengu.ru/pages/main.php 
• Назва ресурсу українською мовою: Ленінградський державний 

університет імені А.С. Пушкіна 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: РФ 
• Мова ресурсу: рос. 
• Рік заснування: 2006 
• Засновник: Ленінградський державний університет імені А.С. Пушкіна 
• Eл. пошта: pushkin@lengu.ru 
• Адреса: 196605, Санкт-Петербург, Пушкін, Петербургське шосе, д.10 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Університет, тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Зміст / структура ресурсу: Зміст: У розділі «Видання» розміщені 

номери «Вісника ЛГУ імені А.С. Пушкіна», зокрема «Серія Історія», що 
видається з 2006 р. 

Структура: Університет, ректорат, факультети, кафедри, підрозділи, 
інститути, вчена рада, наукові конференції, захист дисертацій, видання ЛДУ, 
бібліотека 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
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• Домен – електронна адреса: http://www.old.geo.pu.ru/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Факультет географії та геоеко- 

логії Санкт-Петербурзького державного університету 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: РФ 
• Мова ресурсу: рос. 
• Рік заснування: 
• Засновник: Санкт-Петербурзький державний університет 
• Eл. пошта: info@geo.pu.ru 
• Адреса: Санкт-Петербург, 199178, 10 лінія, д. 33-35 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Університети, тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Зміст / структура ресурсу: Зміст: Розділ сайту «Електронна бібліо- 

тека» містить наступні підрозділи: учбово-методична література, документи, 
карти, географічний журнал. Бібліотека налічує багато цікавих публікацій  
з питань історичної географії світу, глобальних та регіональних проблем 
історичної географії, а також матеріали наукових конференцій з цих питань 

Структура: Про факультет, кафедри, наука, бібліотека, форум 
Тексти: Географічний журнал Санкт-Петербурзького державного універ- 

ситету, матеріали наукових конференцій, учбово-методична література  
з питань історичної географії 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.rgo.ru/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Російське географічне товариство 
• Назва англійською мовою: Russian Geographical Society 
• Країна: РФ 
• Мова ресурсу: рос., англ. 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: rgo@rgo.ru 
• Адреса:190000, Росія, Санкт-Петербург, пров. Гривцова, дом 10 
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• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Географічний портал, 
тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: Сайт докладно роз- 
повідає про історію діяльності Російського географічного товариства та його 
експедиції з вивчення неосяжних просторів Російської імперії 

• Зміст / структура ресурсу: 
Зміст: Діяльність, новини, історія, контакти 
Структура: Історія – літопис, персоналії, експедиції, нагороди, Росій- 

ський дім географії, Географічні товариства світу 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.opentextnn.ru/history/histgeography/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Історична географія 
• Назва англійською мовою: Historical geography 
• Країна: РФ 
• Мова ресурсу: рос. 
• Рік заснування: 2004 
• Засновник: Російське товариство істориків-архівістів 
• Eл. пошта: roia@archives.ru 
• Адреса: 103132, Москва, ул. Ильинка, 12 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Електронне періодичне 
видання, тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Зміст / структура ресурсу: Зміст: 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, 



_____________________  Сергій Хведченя. Мережеві ресурси з історичної географії 

 295 

зокрема – археографія, археологія, історія Росії, історіографія, джерело- 
знавство, хронологія та ін. 

Структура: Головна сторінка, текст історії, історична географія 
Тексти: тексти з історичної географії Росії, дисертаційні роботи  

з історичної географії 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен - електронна адреса: http://www.historical-geography.net/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Історична географія 
• Назва англійською мовою: Historical geography 
• Країна: США 
• Мова ресурсу: англ. 
• Рік заснування: 1997 
• Засновник: Department of Geography, University of New Mexico; 

Department of Geography, Bucknell University; Department of Geography, 
University of Kansas 

• Eл. пошта: mdlane@unm.edu 
• Адреса: Department of Geography, University of New Mexico, 

ALBUQUERQUE NM 87131 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
Історичний портал, каталог ресурсів, періодичні видання он-
лайн, тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
Категорія: Довідково-інформаційний ресурс 
• Зміст / структура ресурсу: Зміст: «Історична географія» – щорічний 

науковий журнал США, який публікує статті, рецензії на книги, звіти про 
конференції та коментарі. Журнал закликає до міждисциплінарного та між- 
народного діалогу між вченими, спеціалістами і студентами, зацікавленими  
у подальшому розвитку цієї наукової дисципліни. Підтримка сучасного 
інтелектуального внеску історичної географії в коло соціально-наукових та 
гуманітарних дисциплін. Представлено внесок молодих вчених у подальший 
розвиток історичної географії. Повнотекстовий доступ в даний час можливий 
практично для всіх статей, починаючи з тому 29 (2001) 

Структура: Головна, редактори, подання, підписка, поточний випуск, 
наступне видання, останні питання, контакти 
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Тексти: Volume 25, 1997 – Volume 38, 2010 
Анотації: Volume 39, 2011 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://tribuna-ua.narod.ru/maps2/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Історичні карти України (карти 

українських губерній, які входили до складу Російської Імперії) 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр. 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: 
• Адреса: 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: Карти 
• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Каталог ресурсів, 

тематичні ресурси 
• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
• Зміст / структура ресурсу: Карти Бессарабської, Волинської, Київ- 

ської, Катеринославської, Подільської, Полтавської, Таврійської, Харківської, 
Херсонської, Чернігівської губерній 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://colovrat.at.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Стародавні мапи України 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: рос. 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: 
• Адреса: 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: Карти 
• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Каталог ресурсів, тема- 

тичні ресурси 
• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
• Зміст / структура ресурсу:  
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Зміст: Історія давніх 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 охоплюють часовий 
інтервал від XVII до XIX ст. Деякі старовинні карти у високій якості  
й великому розмірі 

Електронна бібліотека містить близько 300 книжок різної тематики, 
серед яких багато видань з історії України 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.civiced.org.ua/link7.php 
• Назва ресурсу українською мовою: Громадянська освіта – Україна 
• Назва англійською мовою: Civic education – Ukraine 
• Країна: Європейський союз 
• Мова ресурсу: укр., англ. 
• Рік заснування: 2008 
• Засновник: Європейський союз, Cambridge Education Ltd 
• Eл. пошта: www.usha.org.ua 
• Адреса: Представництво Європейської Комісії в Україні, вул. 

Круглоуніверситетська, 10, Київ, 01024 Україна 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Історичний портал, 
каталог ресурсів, тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
• Зміст / структура ресурсу: Карти по історії Європи та світу 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.cossackdom.com/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Козацтво XV–XXI ст. 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., рос. 
• Рік заснування: 
• Засновник:  
• Eл. пошта: www.blog.cossackdom.com 
• Адреса:  
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• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Каталог ресурсів, тема- 
тичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
• Зміст / структура ресурсу: Козацькі війська, бібліографія, бібліотека, 

геральдика, карти, ілюстрації 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.maphistory.info/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Історичні карти 
• Назва англійською мовою: Map History 
• Країна: Великобританія 
• Мова ресурсу: англ. 
• Рік заснування: 
• Засновник: WWW-Virtual Library: History 
• Eл. пошта:info@maphistory.info  
• Адреса: Map Librarian, British Library, London 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 04.10.2011 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Каталог картографічних сайтів 
 Історичні карти, довідкова інформація 
 Джерела 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Каталог ресурсів, 
тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
• Зміст / структура ресурсу: 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 покривають територію Європи. 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://ukrmap.org.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Мапи міст України 
• Назва англійською мовою: 
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• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., рос. 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: 
• Адреса: 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 10.06.2011 
• Тип матеріалів на сайті: Карти України 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Каталог ресурсів, тема- 
тичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу:  
• Зміст / структура ресурсу: Зміст: Мапи України, походження назв 

міст, населення міст, статистика населення України, мапи селищ міського 
типу, відстані, мапи областей України. 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.oldmaps.org.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Старі мапи України 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр. 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: 
• Адреса: 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Старі карти України 
 Довідкова інформація 
 Джерела 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: Старі карти 25 обла- 
стей України часів Другої світової війни 

• Зміст / структура ресурсу: 
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На даному сайті викладено старі карти всіх областей України. Часовий 
діапазон охоплює мапи Другої світової війни (карти Радянського Союзу, 
Німеччини, США), найчастіше від 1925 р. до 1950 р. Інколи зустрічаються 
мапи ХІХ ст. 

Структура: Навігація, останні повідомлення, населені пункти, зворотній 
зв'язок 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://militarymaps.narod.ru/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Карти військових дій Другої 

світової війни 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: РФ 
• Мова ресурсу: рос. 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: 
• Адреса: 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: 
• Зміст / структура ресурсу: 
Зміст: На сайті викладені карти військових дій Другої світової війни. 

Представлені карти з російських видань, чимало матеріалів є з англомовних 
книжок про Другу світову. Сайт містить кілька десятків атласів довоєнних 
часів, видання СРСР 

Структура: Головна, карти, атласи, книги, новини, посилання, пошук 
• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://gki.com.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Науково-дослідний інститут 

геодезії і картографії 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр., рос., англ. 
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• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: pmsh28@mail.ru 
• Адреса: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 69 УТГК 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Науково-дослідні установи, тематичні ресурси 

• Тематика та загальна характеристика ресурсу: Офіційний сайт однієї з 
головних геодезичних та картографічних організацій, що протягом багатьох 
років плідно працює над створенням картографічних матеріалів на всю 
територію України. Її архіви містять оригінали топографічних планів та карт 
з початку ХХ ст. і до сьогодення 

• Зміст / структура ресурсу: 
Зміст: Новини, діяльність, конференції, нагородження, публікації, 

контакти 
Структура: 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 «Гео- 
форум» – сучасні наукові розробки та перспективи розвитку геодезичних, 
картографічних і кадастрових робіт. 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://www.myslenedrevo.com.ua/ 
• Назва ресурсу українською мовою: Мислене дерево 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр. 
• Рік заснування: 
• Засновник: 
• Eл. пошта: 
• Адреса: 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
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 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Історичний 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: Широко представлені 
наукові роботи з питань історичної географії та краєзнавства. Особливий 
інтерес являє розділ «Спеціальні історичні дисципліни». В ньому розміщені 
статті, що висвітлюють питання історичної географії та картографії 

• Зміст / структура ресурсу: 
Зміст: Охоплює коло інтересів історії та географії нашої країни. 

Цікавий і корисний як для науковців, так і для широкого загалу користувачів 
Структура: Наука, освіта, література, публіцистика. Розділ Наука: архео- 

логія, бібліографія, спеціальні історичні дисципліни (нариси з історичної 
географії України), історичні джерела, історія культури, києвознавство, крає- 
знавство, мовознавство, філософія, пам'ятки 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://geoknigi.com/index.php 
• Назва ресурсу українською мовою: Пізнавальний сайт – Географія 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: Україна 
• Мова ресурсу: укр. 
• Рік заснування: 
• Засновник: Географічний факультет Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 
• Eл. пошта: admin@geoknigi.com 
• Адреса:  
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): Каталог ресурсів, тема- 
тичні ресурси 
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• Тематика та загальна характеристика ресурсу: На сайті зібрані 
матеріали, що висвітлюють широке коло питань географічного напрямку. 
Колекція карт на даному сайті невелика, книги – загалом з питань еконо- 
мічної та соціальної географії, туризму та краєзнавства 

• Зміст / структура ресурсу:  
Зміст: 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: Головна, країни світу, книги, статті, довідкова інформація, 
карти, контакти 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту 
 
• Домен – електронна адреса: http://runivers.ru/ 
• Назва ресурсу українською мовою: РУНИВЕРС 
• Назва англійською мовою: 
• Країна: РФ 
• Мова ресурсу: рос. 
• Рік заснування: 
• Засновник: Автономная некоммерческая организации по созданию, 

поддержке и развитию историко-культурной электронной энциклопедии и 
библиотеки «Руниверс» 

• Eл. пошта: info@runivers.ru; runivers@runivers.ru 
• Адреса: 105005, г. Москва, Аптекарский пер., д. 4, стр. 2, офис 216 
• RSS (наявність розсилки новин): 
• Періодичність / дата останнього оновлення: 
• Тип матеріалів на сайті: 

 Довідкова інформація 
 Тексти 
 Джерела 
 Бібліографія 

• Ресурси історичної тематики (класифікатор): 
 Історичний портал, каталог ресурсів, тематичні ресурси 

Тематика та загальна характеристика ресурсу: Мета сайту – забезпе- 
чити в Мережі вільний доступ до першоджерел, до книг і текстів, які 
знаходяться в найбільших книгозбірнях і державних архівах та доступні поки 
що тільки відвідувачам десятка найбільших російських бібліотек. Цей проект 
дає доступ до достовірного знання для всіх. Такий ресурс необхідний викла- 
дачам, студентам, всім, хто читає по-російськи, вивчає російську культуру  
і мову, причому як в Росії, так і за її межами, в ближньому і далекому 
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зарубіжжі. Доступ до рідкісних книг в бібліотеках є у тисяч жителів великих 
міст, а Інтернет сьогодні доступний десяткам мільйонів. Тому «Руніверс» 
створює в Інтернеті портал, присвячений російській історії та культурі. 

• Зміст / структура ресурсу: 
Зміст: Багатий вибір історичних джерел, зокрема з історичної географії 

та картографії. На сайті розміщена велика кількість історичних атласів 
Російської імперії. Карти - високої якості й великого розміру 

Структура: Бібліотека, енциклопедія, проекти, історична галерея. 
Розділ Бібліотека: Історичні атласи, подорожі і описи, збірки документів, 
довідники, загальна історія, військова історія, енциклопедії та словники 

• Он-лайн сервіси в складі ресурсу: Пошук: пошук по сайту. 
 
 
 




