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ЕТНІЧНІ КАРТИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ПРАЦІ
П. П. ЧУБИНСЬКОГО «ПРАЦІ ЕТНОГРАФІЧНО –
СТАТИСТИЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ В ЗАХІДНО – РУСЬКИЙ
КРАЙ»
У статті «Етнічні карти території України у праці
П. П. Чубинського “Праці етнографічно-статистичної експедиції
в Західно-Руський край”» розглянуті питання розвитку
етнокартографії другої половини XIX ст. Подається опис етнічних
карт, їх аналіз та визначається наукова цінність.
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Вступ. У першій половині ХІХ ст. активізувався процес
формування слов’янських націй. Слов’янознавство розвивається
як окремий напрям науки. На основі результатів етнографічних
досліджень вчені отримали можливість картографувати території
розселення окремих етносів.
Етнографічні дослідження з часом сприяли створенню
етнографічних карт території України, що було пов'язано з процесами
українського національного відродження.
Вихідні передумови та постановка завдання. Першими
етнічними картами слов’ян були картографічні твори чеських
вчених Яна Чапловича «Етнографічна карта Королівства Угорщини
разом з Хорватією, Славонією, угорським військовим кордоном і
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Примор'ям» (м. Ляйпціґ, 1829 p.) і Павла Шафарика «Слов'янські
землі» (м. Прага, 1842 р.), на якій вперше подано етнографічні
межі розміщення українського народу. Дані картографічні твори на
довгий час залишались основою знань про розселення слов’янських
народів.
Перші українські етнічні карти були видані у м. Львові.
Найстарішою вважається «Карта етнографічна Малоруси», що
додана до статті Михайла Коссака «Русини» у книзі «Львовянинь:
приручний и господарський, месяцеслов на рок 1862» (м. Львів,
1861 p.) [5].
У розвиток і становлення етнічної картографії свій вклад
внесли багато відомих картографів, географів, етнографів,
науковців, громадських діячів, які жили і творили у різні епохи. Так,
російський географ, статистик, етнограф П. І. Кеппен уклав першу
«Етнографічну карту Європейської Росії» (м. Санкт-Петербург,
1851 p.); етнограф та картограф Карела Фрайгеррна фон Черніги
уклав «Етнографічну карту Австрійської імперії» (м. Відень, 1856
р.); мовознавець, етнограф, дійсний член Наукового товариства
імені Шевченка К. П. Михальчук – «Карту південно-руських наріч
і говірок» (1871 р.); етнограф й картограф, генерал-лейтенант О.
Ф. Ріттіх створив «Етнографічну карту Європейської Росії» (м.
Санкт-Петербург, 1875 p.); український вчений, поет, педагог
Я. Ф. Головацький опублікував «Етнографічну карту руського
народонаселення в Галичині, північно-східній Угрії й Буковині»
(1878 р.); український географ і природознавець, член Наукового
товариства імені Шевченка Григорій Величко видав «Народописну
карту українсько-руського народу» (1896 р.) та інші.
Сьогодні дослідження питань української етнокартографії щодо
формування етнічного складу населення України загалом і окремих
її регіонів займає вагоме місце в науці. Оскільки етнографічні карти є
своєрідним джерелом знань, що потрібні нам для кращого розуміння
своєї історії та культури.
Мета роботи полягає в дослідженні етнічних карт у праці П. П.
Чубинського «Труды этнографическо-статистической экспедиции в
Западно-Русский край» та визначенні їхньої наукової цінності.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
- ознайомитися з розвитком та становленням етнокартографії як
окремого напряму картографування;
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- зібрати та проаналізувати етнографічні карти території України
другої половини XIX ст. фонду Національної бібліотеки імені В. І.
Вернадського;
- викласти в систематизованому порядку особливості змісту
карт і зробити узагальнюючі висновки за результатами досліджень.
Виклад основного матеріалу. Етнокартографія оперує
етнічними картами. Такі карти характеризують розселення народів
(етносів) у минулому і сучасному, відображають різні аспекти життя
окремих народів та їхніх частин (субетносів), подають характерні
риси їхньої традиційної матеріальної і духовної культури на той чи
інший період.
У зв’язку з активізуванням процесу формування слов’янських
націй, друга половина XIX ст. характеризується стрімким розвитком
етнокартографії, початок ХХ ст. – розселенською тематикою.
Укладається велика кількість карт, серій карт та атласів, що
присвячені етнографічній тематиці [5].
Варто зауважити, що переважна більшість перших українських
етнічних карт виходили як додатки-ілюстрації до статей чи книг,
а не як самостійні картографічні твори з пояснювальним текстом.
Саме до сьомого тому праці П. П. Чубинського додано три карти,
укладені приватним землеміром К. Маржецьким: «Карта еврейскаго
населенія Юго-Западнаго края» (див. рис. 1), «Карта католиковъ, а
въ томъ числъ и поляковъ Юго-Западнаго края» (див. рис. 2), «Карта
южно-русских нарычій и говоровъ» (див. рис. 3). Як зазначено
на картах, вони виконані за вказівкою П. Чубинського, остання –
П. Чубинського та К. Михальчука. Розглянемо детальніше кожну із
вище згаданих карт.
Роки укладання «Карты еврейскаго населенія Юго-Западнаго
края» і «Карты католиковъ, а въ томъ числъ и поляковъ ЮгоЗападнаго края» точно невідомі, приблизно 187?, «Карты южнорусских нарычій и говоровъ» – 1871.
Усі картографічні твори – кольорові.
«Карта еврейскаго населенія Юго-Западнаго края», «Карта
католиковъ, а въ томъ числъ и поляковъ Юго-Западнаго края» є
дуже схожими між собою. Це пояснюється їхньою ідентичною
географічною та математичною основами, а також подібним
тематичним змістом. Так, формат обох карт становить 45×57 см,
масштаб – 1: 1 260 000.
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Рис. 1. «Карта еврейскаго населенія Юго-Западнаго края»

Територією картографування «Карты еврейскаго населенія
Юго-Западнаго края» і «Карты католиковъ, а въ томъ числъ и
поляковъ Юго-Западнаго края» є територія Волинської, Київської
та Подільської губерній.
На картах зображено гідрографію, населені пункти, державні
кордони та межі адміністративно – територіальних одиниць
(губерній, повітів).
Значну увагу привертають населені пункти (Кіевъ, Умань,
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Рис. 2. «Карта католиковъ, а въ томъ числъ и поляковъ Юго-Западнаго края»
Турыйскъ, Ратное, Луцкъ, Владиміръ Волынскій, Винница, Торчинь
і ін.). На обох картографічних творах вони зображені способом
локалізонавих значків у вигляді геометричних фігур різного рисунку,
що «несуть» кількісну інформацію про об’єкт (чисельність євреїв,
католиків). Усі підписи представлені староруською мовою.
Тематичний зміст згаданих нами карт також характеризується
своєю подібністю, хоча має і суттєві відмінності.
Так, на «Карте еврейскаго населенія Юго-Западнаго края»
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Рис. 3. «Карта южно-русских нарычій и говоровъ»
способом картограми із пояснювальними підписами (римськими
цифрами) на карті зображено кількість євреїв чоловічого та жіночого
родів за повітами; способом значків (великими буквами латинського
алфавіту) – частка євреїв від загальної чисельності населення за
повітами; способом локалізованих значків (геометричними фігурами
різної структури) – кількість євреїв чоловічого та жіночого родів у
міста і містечках; способом локалізованих значків (маленькими
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буквами латинського алфавіту) – відсоток євреїв від загальної
кількості населення у містах та містечках.
На «Карте католиковъ, а въ томъ числъ и поляковъ ЮгоЗападнаго края» способом картограми відображено «Относительное
число Католиковъ» від кількості православних. Для кращої наочності
ця інформація додатково позначається римськими цифрами. Також
на карті штриховкою зображено «Въ числы католиковъ большинство
Поляки», «Въ числы католиковъ около половины Поляковь»,
«Въ числы католикові значительное большинство Малоруссовь»,
способом локалізованих значків (різними геометричними фігурами)
– «дыйствительное отношеніе Поляковь къ Малоруссамъ, какъ
Праваславного такъ и Католического Выроисповыданія».
Цінність цих карт полягає в тому, що на них детально відображено
розселення євреїв та католиків на різних територіальних рівнях (від
повітів до міст та сіл) на теренах нашої держави. Ці карти є першими
такими картографічними творами, тому залишаються дуже важливим
джерелом знань про етнографічну територію України.
Що ж до «Карты южно-русских нарычій и говоровъ», то можна
сказати, що вона за своєю географічною і математичною основами,
а також тематичним змістом значно відрізняється від двох вище
згаданих нами карт.
Формат становить 61×78 см, масштаб – 1 : 2 520 000.
Територією картографування є землі України і сучасних
Польщі, Білорусії, Угорщини, Румунії, Словаччини, Молдови, Росії.
Це Волинська, Подільська, Київська, Чернігівська, Полтавська,
Харківська, Катеринославська, Таврійська, Херсонська, Гродненська,
Мінська, Люблінська, Сідлецька, Курська, Воронезька та Павловська
губернії; Північно-Західна частина Бессарабії, Північна Лемківщина,
Південна Лемківщина, Буковина, Акерманщина, Галіція, Крим,
Кубанщина, Ставропілля, Північний Кавказ та ін.
На карті зображено не лише гідрографію, населені пункти,
державні кордони та межі територіально-адміністративних одиниць,
а й рельєф.
Підписи на даному картографічному творі також, як і на
попередніх картах, супроводжуються староруською мовою.
На карті способом якісного фону відображено три основні
українські говірки: українська, поліська, червоноруська (русинська),
що у свою чергу поділяються на 17 діалектів. Тут даний спосіб має
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декілька зображувальних засобів: кольоровий фон та штриховку
різного рисунку. Саме це дозволяє відобразити різноманітність
«разнорычія».
Наприклад,
«Пинско-Волынское»,
«СреднеУкраинское-Полышкое», «Волынско-Украинское» (українські
наріччя); «Королевское», «Заблудовское», «Мозырское» (польські
наріччя) тощо. А також на карті додатково позначені великими
буквами латинського алфавіту «поднарычія», маленькими буквами
латинського алфавіту – «разнорычія», римськими цифрами –
«нарычія».
Крім українців, відображено розселення 13 інших народів також
способом якісного фону. Додатковим навантаженням є позначення
їх арабськими цифрами [4].
Способом кількісного фону, штриховкою, підписами маленькими
буквами латинського алфавіту з апострофом зображено відсоток
«южн.-руссовъ, въ смъеси съ Велик.-Россами» до 60% і до 80%.
«Карта южно-русских нарычій и говоровъ» К. Михальчука
здобула визнання у науковому світі як одна з перших праць з
української діалектології. Вона і надалі залишається важливим
джерелом для українознавства.
Висновки та перспективи розвитку. Сьогодні етнографічні
карти потребують всебічного вивчення та дослідження. Вони дають
знання, які необхідні для глибокого розуміння історії й культури
народу на всіх етапах розвитку людського суспільства. Ці своєрідні
етнографічні джерела дають уявлення не тільки про контури України
та народи, що її населяли, а й про етнографічне розмаїття нашої
держави.
Вивчення та аналіз вище перелічених карт у даній роботі
дозволяє зробити висновки, що вони є наочними, детальними, добре
читаються, загальне оформлення представлене взаємопов’язаністю
і узгодженістю вибору зображувальних засобів для всіх елементів
змісту.
На нашу думку, основне значення згаданих нами карт полягає
у тому, що вони зображають українців (русинів, південно-русів,
малорусів) як окремий народ, і це стало одним із поштовхів процесу
формування української нації у ХІХ – поч. ХХ ст.
Рецензент – кандидат географічних наук, доцент Т. В. Дудун
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ТРУДЕ П. П. ЧУБИНСКОГО «ТРУДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОСТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ
КРАЙ»
В статье рассмотрены вопросы развития етнокартографии
второй половины XIX в .. Подается описание этнических карт, их
анализ и определяется научная ценность.
Ключевые слова: население, карта, этнический состав
населения.
T. Kardash
THE ETHNIC MAPS OF THE TERRITORY OF UKRAINE
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ETHNOGRAPHICAL-STATISTICAL EXPEDITION IN THE
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The ethnic mapping development features in second half of the XIX
century are considered in the article. The ethnic maps description and
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their analysis are presented and a scientific value is determined in this
research.
Keywords: population, map, ethnic composition of population.
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Апаратне забезпечення для тривимірної
графіки: причини становлення і занепаду фірмвиробників
Здійснюється аналіз історії існування виробників програмного
і апаратного забезпечення для роботи з тривимірною графікою.
Визначаються причини занепаду компаній, зміни їх бізнес-моделей
і відходу від випуску продукції. Вказується продуктивність
візуалізації тогочасних апаратних засобів. Проводиться паралель із
сучасними виробниками програмного забезпечення.
Ключові слова: відеокарта, тривимірне моделювання,
візуалізація, продуктивність, історія, економічні умови.
Вступ. Історія розвитку комп'ютерної графіки і ЕОМ подібна
до історії України: ознайомившись із нею, хочеться тільки плакати.
Наприклад, перший 64-бітний центральний процесор було створено
в 1961 році фірмою IBM [6], багатопроцесорність використовується
з 1965 [7]. Але Intel представила свій 64-бітний процесор у 2001 році
як велике досягнення, як і багатоядерний Intel Core2Duo. Технологія
Autoconfig, розроблена для комп'ютерів Amiga, представлена
IBM під назвою Plug&Play, а найбільш глючна ОС Windows є
найпоширенішою.
Аналіз останніх публікацій на цю тему. В деяких статтях
викладено історію випуску певного продукту, але аналіз економічних
причин, які сприяли його становленню і занепаду не здійснюється
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