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БАЧИНСЬКА ОЛЕНА

ГЕОГРАФІЧНІ КАРТИ Й АТЛАСИ ХVІІІ – ХІХ СТ. В 

КОЛЕКЦІЯХ НБ ОНУ, ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ 

УКРАЇНИ 



SAMPLE SLIDES

Географічні карти та атласи для істориків

є документом подвійного значення. З 

одного боку – карти є історичним

джерелом для досліджень, з іншого –

карти створюють на основі історичних

досліджень. Сьогодні ми презентуємо

перше значення. 

В фондах Наукової бібілотеки ОНУ

імені І.І.Мечникова зберігається значна

колеція карт та атласів, як в загальному

фонді, так і в іменних фондах

М.Воронцова та Ф.Петруня. Вони

репрезентовані, як окремими аркушами

карт, так і атласами. ХVІІІ – початок ХIХ

ст. проходило реформування

картографічної сітки, нових проекцій,

засобів створення карт, уточнення

географічних об’єктів та їхніх зображень.

Роботи Гійома Деліля, Жана д’Анвіля

зробили зображення більш чіткими та

точними. В той самий час дійсними

залишаються помилки та неточності, що

визначали карти їхніх попередників

Г.Боплана та М.Сансона.
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1706 р. “Carte de Moscovie…”. На карті позначено Батурин, як столицю козаків і 

Москву (з 1712 р. – Санкт-Петербург), 

як столицю Московії. Середня Наддніпрянщина (Правобережна та 

Лівобережна) позначена як "Ukraine pays des Cosaqyes" (Україна земля (країна) 

Козаків).  Напис сягає м. Білгорода (тепер місто в Росії). 

Південна Україна показана як “Dzyke Pole ou Campagne De Cossaques Zeporoski” 

(Дике Поле, або кампанія Запорозьких Козаків).
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Summary

У ХVІІІ ст. на картах сучасної

території України зазначались різні

країни та території. Пов’язано це було

не лише з тим, що українські землі

входили до складу різних держав, але

й уявленнями європейців про світ і

народи, які його заселяли. Через це

карти цього періоду є не лише

джерелом з історії, але й історичної

географії, історії уявлень, навіть

етнографії, адже на картах досить

часто присутні гравюри із зображення

тих чи інших народів, а також їхній

опис.

Отже, які основні складові тих

інформаційних можливостей, що

подають нам географічні карти ХVІІІ

– початок ХIХ ст. для історії України

та суміжних з нею дисциплін.
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 Найбільш наочна інформація – назви територій
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На європейських картах першої пол. XVIII ст. зустрічаються написи: "Ukraine 
pays des Cosaqyes" (Україна земля (країна) Козаків), «Dikia Pole ou
Campages Desertes» (Дике Поле, або країна порожня), «Cosaques Zaporiski»
(Козаки Запорозькі) тощо.
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 Локалізація населених пунктів. Найбільш яскраві приклади –

Хаджибей – Одеса, центр козацтва – Філіпонське – Дунавець тощо.

 Наявність одночасно назв одних територій за латинськими, 

польськими та українськими традиціями: Волинь – Володимирія, 

Подолія – воєводство Брацлав тощо.
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Summary

 Наочність зображень – населення України та її різних 

груп 
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Summary

 Наявність окремих систем вимірювання відстані, 

що позначались, як українські, поряд з 

московськими та польськими. 



Таким чином, карти та атласи є цінним джерелом

для різних історичних галузей знань – історії, в

цілому, історичної географії, етнографії, історії

уявлень, геральдики, символіки тощо. У зв’язку з

наявністю значною колекції географічних карт та

атласів в Науковій бібліотеці, ми пропонуємо один з

випусків збірки «Історія України в книжкових

пам’ятках. З колекції Наукової бібліотеки ОНУ імені

І.І.Мечникова», присвятити саме цим –

картографічним пам’яткам.

Дякую за увагу!


