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ОбрАз теритОрії через грАльні 
кАрти кОстянтинА грибАнОвА

КАРТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ
Складником духовної культури будь-якого наро-

ду є прагнення до реалізації потреби в грі. Азартні 
ігри — це важливий елемент буття людини, відомий 
ще з доісторичних часів. Серед найдавніших видів ігор 
є гра в карти. Перше в історії винайдення карт най-
частіше пов’язують із Китаєм, де вони з’являються у 
VIII ст. н. е. Дехто з істориків вважає, що до Європи 
гральні карти проникли тільки через п’ять століть — 
під час хрестових походів наприкінці XIII ст. Існує та-
кож точка зору, що в XIV ст. їх вигадав маловідомий 
живописець Жикомін Грингонер для розваги фран-
цузькому королю Карлу VI.

З точки зору історії культури, цікавим видається 
дослідження таких артефактів, як гральні карти, адже 
вони у досить своєрідній формі відображають побуто-
ву, стилістичну, дозвіллєву культуру свого часу. Будучи 
одним із різновидів прикладної графіки, гральні кар-
ти надають можливість ознайомитися й з досягнення-
ми типографської майстерності минулого. Часто в ми-
нулому для виготовлення карткових колод винаходили 
нові види друкарської техніки, сюжети для графічно-
го зображення на гральних картах створювалися зна-
менитими художниками (так, наприклад, відомо, що 
над дизайном гральних карт працював і відомий укра-
їнський художник-графік Георгій Нарбут, автор пер-
ших українських грошових знаків). Тому гральні карти, 
що вироблялися в попередні історичні епохи, станов-
лять неабиякий науковий інтерес для історичної гео- 
графії культури.

З ІСТОРІЇ КАРТ
На терени Російської імперії (і, відповідно, тієї час-

тини сучасної України, що входила до її складу) граль-
ні карти були завезені на межі XVI—XVII століть і по-
ширилися досить швидко. Уперше в законодавчих ак-
тах про гральні карти як протизаконну гру згадується в 
1649 р. Тривалий час це був продукт імпорту з Європи, 
аж поки в 1819 р. не була накладена заборона на їх 
імпорт і не налагоджене власне їх виробництво. Тоді 
ж урізноманітнюється їх формат, засоби оформлен-
ня, призначення, цінова категорія. Видавалися граль-
ні карти провідними типографіями Санкт-Петербурга, 
Москви, Києва. З’являються й колоди карт з «тематич-
ним» інформаційним графічним наповненням. Значна 
популярність і поширеність картярських ігор породжує 
виникнення не тільки виробництва самих гральних ко-
лод, а й супутніх товарів — предметів прикладної май-
стерності: спеціальних ломберних столів для гри, щіто-

чок для стирання записів на суконному покритті столу, 
записних книжечок, різноманітних фішок, фаянсових  
і срібних лотків для карт, шкатулок, виконаних зі срі-
бла, малахіту, цінних порід дерева, черепахи, перламу-
тру, шитих бісером, канделябрів, свічників, дзеркал, го-
динників, чайних і кавових сервізів тощо. Багато з цих 
виробів сьогодні є зразками декоративно-прикладного 
мистецтва тих часів.

У середині XIX ст. через активізацію соціально-
економічного розвитку й з початком промислової ре-
волюції гостро постає питання про необхідність гро-
мадської просвіти, подолання неписьменності широ-
ких верств населення, їх інформаційного забезпечен-
ня тощо. Поряд з багатьма іншими методами вирішен-
ня зазначеного завдання до цього були залучені й такі 
популярні в народі картярські ігри. Так з’являються 
колоди з приказками й прислів’ями, видами міст, ві-
домостями з історії (відомі історичні особистості, ге-
рої Вітчизняної війни 1812 p., національний одяг тих 
чи тих народів різних історичних періодів тощо), бо-
таніки, астрономії, музики й ін. Розробляються та дру-
куються й колоди географічного змісту. Отже, колоди 
карт відповідного змісту через їхнє значне поширення 
в народі виконують водночас функцію навчання різ-
номанітних наук. Пізніше з таких карт «зникають» зо-
браження картярських мастей, але зберігається формат 
і загальний стиль оформлення. Такі карти признача-
ються для навчання дітей. У подібному форматі вида-
ється, наприклад, дитяча абетка «Крики Петербурга» 
(1850 р.) — добірка стилізовано оформлених карток, 
на кожній із яких були зображені розносники това-
рів, майстри, ремісники й надписані їхні фірмові ви-
гуки — «крики», відповідно до літер російської абетки. 
Діти легко впізнавали на кольорових картинках тих, 
кого вони щоденно бачили й чули на вулицях, і в та-
кий спосіб навчалися грамоти.

ГЕОГРАФІЯ НА ГРАЛЬНИХ КАРТАХ
Географія протягом XIX — початку XX ст. посідає 

в освітньому просторі Російської імперії одне з про-
відних місць. Географічні відомості часто виконува-
ли роль пропаганди єдності й величі імперії, водно-
час формували в широких верствах населення правиль-
ні просторово-територіальні уявлення, визначали гео-
графічний образ тієї чи тієї частини держави.

Тому окремої уваги заслуговують уже згадані 
вище гральні карти, віддруковані в 1830—1850-х ро-
ках Костянтином Матвійовичем Грибановим, худож-
ником з фаховою освітою (1806—1817 pp. навчався в 

Авторові цієї статті пощастило особисто ознайомитися з досить рідкісним артефак-
том — колекцією гральних карт Костянтина Грибанова з фондів Російської державної бібліотеки.  
Це міні-енциклопедія географічних особливостей окремих регіонів колишньої Російської імперії 
із інформаційно-культурологічним змістом і функціями.
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Імператорській художній академії), який служив товар-
ним ревізором у Міністерстві фінансів Російської ім-
перії. Його авторству належать дві колоди карт з гео-
графічною тематикою оформлення — колода гральних 
карт (60 карт), і колода дитячих карт (80 карт). Обидві 
колоди — дуже цікавий витвір мистецтва, сьогодні на-
лежать до державного надбання культури.

Перший набір географічних гральних карт 
Костянтин Грибанов розробив у 1830 р. Колода карт 
містила географічні ілюстрації з обох сторін — аверсної 
й реверсної. Аверс кожної карти поділений на 4 поля, 
на яких стандартизовано подана така інформація:

1) на верхньому лівому полі — назва й герб губернії;
2) на верхньому правому полі — позначення масті 

гральної карти;
3) на нижньому лівому полі — перелік найбільших 

міст губернії з порядковим номером, відповідним його 
позначенню на географічній карті реверсної сторони 
гральної картки;

4) на нижньому правому полі — зображення лю-
дини в традиційному для губернії вбранні (як прави-
ло, жіночий національний костюм). Реверсна сторона 
гральної карти (т. зв. «рубашка») представлена геогра-
фічною картою відповідної губернії, на якій певним ко-
льором обведений контур кордонів губернії (внутріш-
ня обвідка контуру), і різними кольорами — кордони 
сусідніх губерній (зовнішня о́бвідка контуру губернії). 
На карті містяться позначення пунсонами й цифрами 
міст губернії, а також підписані назви губерній-сусідів і 
деяких найважливіших гідрографічних об’єктів (річок, 
морів), наводяться лінії найважливіших транспортних 
шляхів. Також на цій стороні гральної картки зазначена 
відстань у верстах від губернського центру до двох сто-
лиць Російської імперії — Санкт-Петербурга й Москви. 
Слід зазначити, що далеко не завжди картографічне зо-
браження орієнтоване точно за сторонами світу, а роз-
міщене інколи якось інакше з метою вміщення карто-
графічної території у формат видання. Орієнтуватися 
в географічному положенні території допомагає зобра-
ження чотиристоронньої рози-діаграми — знака орієн-
тування з латинськими літерами, якими позначені сто-
рони світу. Приклад змісту оформлення карт наведе-
ний на рис. 1.

Рис. 1. Приклад оформлення гральних карт К. Грибанова 
випуску 1830 р. (аверсна та реверсна сторони)

Колода складається із 60 карт. Зазвичай велика (або 
повна) колода гральних карт налічує 52 карти (від туза 

до двійки), тоді як кількість карт у колоді Грибанова на 
8 одиниць більша. Це пояснюється тим, що автор ста-
вив за мету створити саме тематичну географічну коло-
ду із зображеннями всіх адміністративно-територіальних 
одиниць, на які тоді поділялася Російська імперія. Таких 
одиниць було саме 60. Автор описуваного витвору мис-
тецтва підійшов до вирішення питання невідповіднос-
ті кількостей адміністративних одиниць і значень граль-
них карт досить цікаво й грамотно: на восьми граль-
них картках, у місці, відведеному для позначення мас-
ті, К. Грибанов розмістив умовні позначення до кар-
тографічних зображень. Так, на картках, присвячених 
Грузії та Князівству Фінляндському, автор розмістив по-
значення категорій населених пунктів за їх значеннями 
й розмірами; на картці Омської області — типи шляхів 
сполучень; на картці Царства Польського наведені ка-
тегорії кордонів (державний, генерал-губернаторський, 
губернський, повітовий); а на картах Землі Донських 
Козаків, Камчатської, Чукотської і Якутської облас-
тей — позначення типів ландшафтів, які відображені на 
картах деяких регіонів.

Цікавим для нас видається аналіз змісту географічної 
інформації, уміщеної на гральних картах стосовно тих гу-
берній, які традиційно вважають «українськими», тобто 
тих, які включали в себе землі сучасної України. На тере-
нах Російської імперії до таких губерній відносили 9 те-
риторіальних одиниць (Волинська, Катеринославська, 
Київська, Подільська, Полтавська, Таврійська, Хар- 
ківська, Херсонська, Чернігівська). Також можна відно-
сити до цього переліку й територію Бессарабської об-
ласті, до якої входила вся сучасна південно-західна час-
тина Одеської області (Буджяк). Отже, у табл. 1 наве-
дена інформація, яка подається на географічних граль-
них картах К. Грибанова стосовно територій указаних 
адміністративно-територіальних одиниць.

Незважаючи на всю унікальність витвору Костянтина 
Грибанова, слід зазначити, що, напевно, його граль-
ні карти виявилися непридатними для справжніх кар-
тярських ігор. І причина того — саме в оформленні 
реверсної їх сторони: адже відомо, що т. зв. «рубаш-
ка» — зворотний бік гральної карти мають бути оформ-
лені абсолютно однаково для запобігання шулерству 
(нечесній грі) під час картярської партії. Із зазначеною 
колодою цього уникнути було неможливо: досить було 
тільки запам’ятати, якому знаку якої карти відповідає 
та чи та губернія, і перемога тій людині, яка вміє обра-
ховувати комбінації гри, забезпечена. Малоймовірно, 
щоб автор цієї колоди цього не розумів. Тож важко від-
повісти, яка ж функція карт цього видання була пер-
шорядною — гральна чи просвітницька. Ми схиляє-
мося до того, що головною була саме просвітницька 
роль цього видання, адже так широкі верстви населен-
ня імперії мали змогу отримати мінімальні необхідні 
знання з географії держави, і головну роль у цьому ві-
дігравала саме візуальна (зорова) пам’ять. До того ж 
підтвердженням цього аргументу може бути й те, що 
Костянтин Грибанов невдовзі розробляє й випускає 
в світ ще одну колоду, також географічну за змістом 
свого графічного зображення, але з орієнтацією на до-
сить специфічну категорію споживачів — дітей шкіль-
ного віку. Видання позбавлене позначень мастей граль-
них карт, але повністю зберігає формат і стилізованість 
оформлення під гральні карти. Також привертає увагу 
й значно збільшений обсяг вміщуваних на них геогра-
фічних відомостей. Отже, появу такого видання в Росії 
середини XIX ст. вважаємо не випадковою.
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Таблиця 1
Опис інформації, уміщеної на гральних картах К. Грибанова видання 1830 року

Аверсна сторона гральної карти Реверсна сторона гральної карти

Губернія

Міста (за порядком подання на 
гральній карті й порядковим номе-

ром на карті губернії на реверсі, пра-
вопис — сучасний)

Масть 
гральної 
карти

Національний 
костюм

Відстань від губернсько-
го центру (верст) На карті губернії 

підписані гідро-
графічні об’єктидо Санкт-

Петербурга
до 

Москви
Бессарабська КИШИНІВ, Бельці, Хотин, 

Бендери, Ізмаїл, Аккерман
♣ ♣ Жін. 1692 ½ 1425 1/4

р. Дністер, Прут, 
Чорне море

Волинська ЖИТОМИР, Новоград-Волинськ, 
Старокостянтинів, Овруч, Заслав, 
Рівне, Острог, Луцьк, Дубно, 
Кременець, Ковель, Володимир

♣ ♣ ♣
♣ ♣ ♣

♣ ♣
Жін. 1248 3/4 1030 1/4 р. Тетерів

Катеринославська КАТЕРИНОСЛАВ, 
Слов’яносербськ, Бахмут, Ростов, 
Азов, Таганрог, Олександрівськ, 
Верхньодніпровськ, 
Новомосковськ, Павлоград, 
Маріуполь

♠ ♠ ♠ 
♠ ♠ ♠ ♠

♠ ♠ ♠
Жін. 1644 ¼ 924 1/2

р. Дніпро, 
Азовське море

Київська КИЇВ, Васильків, Богуслав, 
Звенигородка, Черкаси, Сквира, 
Радомисль, Чигирин, Липовець, 
Тараща, Умань, Махнівка

♣ ♣ ♣
♣ ♣ ♣ Жін. 1249 ¼ 876 1/2 р. Дніпро

Подільська КАМ’ЯНЕЦЬ, Проскурів, Летичів, 
Ушиця, Брацлав, Літин, Могилів, 
Гайсин, Вінниця, Ольгопіль, Балта, 
Ямпіль

♣ ♣ ♣
♣ ♣ Жін. 1513 ¾ 1295 1/4 р. Буг

Полтавська ПОЛТАВА, Костянтиноград, 
Хорол, Ромен, Золотоноша, Лубни, 
Переяслав, Пирятин, Прилуки, 
Гадяч, Миргород, Зіньків, 
Кременчук, Лохвиця, Кобеляки

♣ ♣
♣ ♣ Жін. 1463 ½ 850 1/4 р. Дніпро

Таврійська СІМФЕРОПОЛЬ, Бахчисарай, 
Севастополь, Євпаторія, 
Балаклава, Судак, Перекоп, Керч, 
Карасубазар, Феодосія, Старий 
Крим, Єнікале, Олешки, Оріхів, 
Земля Війська Чорноморського

♠ ♠ ♠
♠ ♠ ♠

♠ ♠
Чол. 2068 ¼ 1505 1/2

моря Азовське, 
Чорне

Харківська ХАРКІВ, Куп’янськ, Богодухів, 
Ізюм, Вовчанськ, Суми, Чугуїв, 
Лебедин, Охтирка, Валки, 
Старобільськ, Зміїв

♦ ♦ Жін. 1422 712 1/4 р. Оскіл

Херсонська ХЕРСОН, Очаків, Миколаїв, 
Тирасполь, Берислав, 
Григоріополь, Єлизаветград, 
Одеса, Овідіополь, Ольвіополь, 
Олександрія, Нові Дубоссари

♠ ♠ ♠
♠ ♠ ♠
♠ ♠ ♠

Жін. 1788 3/4 1303 1/4

р. Дніпро, Буг, 
Чорне море

Чернігівська ЧЕРНІГІВ, Козелець, Новгород-
Сіверський, Стародуб, Борзна, 
Глухів, Конотоп, Сосниця, Ніжин, 
Мглин, Новозибків, Городня, 
Кролевець, Остер, Сураж

♣ ♣ ♣
♣ ♣ Жін. 1102 ¼ 789 3/4 р. Десна

ДИТЯЧЕ ВИДАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТ
Всесвітньо відомий письменник Микола Гоголь 

в 1831 р. писав: «Велика и поразительна область гео-
графии... Какая другая наука может быть прекрас-
нее для детей, может быстрее возвысить поэзию мла-
денческой души их?» [3, с. 98]. Це досить добре розу-
міли в тодішній Російській імперії. Тому географічній 
освіті приділялася велика увага: видавалися географіч-
ні атласи для дітей, підручники з географії, навчаль-
ні посібники. Прикладом саме навчального посібни-
ка з географії й може вважатися видання «Альбом гео-
графических карт России, расположенных на 80 лист-
ках по бассейнам морей, или замечательный и поучи-
тельный детский гранпасьянс» [5], яке побачило світ  
у 1859 р. (рис. 2). Рис. 2. Оформлення й титульний аркуш другого видання 

географічних карт К. Грибанова
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Уже в самій офіційній назві видання зазначено, що 
воно орієнтоване на дітей і призначене для самостійного 
тренінгу з географії Батьківщини. На порівняно неве-
ликих за розміром картках (усього близько 10 × 7 см) 
подається інформація про кожну з 80 адміністративно-
територіальних одиниць (70 губерній, 10 регіонів з 
іншими формами устрою), на які поділялася територія 
Російської імперії. Можна виділити такі інформаційні 
модулі, подані на картках:

А) аверсна сторона карток:
1) загальні просторово-територіальні характеристи-

ки — назва, площа, кількість населення губернії, кар-
та губернії з найзначнішими населеними пунктами, 
річками, кордонами;

2) етнонаціональні характеристики — перелік 
представників народів, що заселяли території губерній 
(у послідовності від найчисельнішої до найменшої), 
мальоване зображення представника губернії в 
національному вбранні;

3) характеристики фізико-географічних умов 
регіону — панівні типи ґрунтів, характер клімату, 
основні об’єкти гідрографічної мережі (річки);

Б) реверсна сторона карток:
4) міські поселення та їх просторово-географічне 

положення — перелічені найбільші міста губерній, ука-
зана відстань у верстах від адміністративного центру 
губернії до Санкт-Петербурга й Москви;

5) особливості господарської спеціалізації регіону 
(провідні галузі сільського господарства, промис-
лового виробництва, гірничорудної промисловості)  
й ті природні ландшафти, які насамперед визначають 
(сприяють або, навпаки, стримують) економічний роз-
виток, загальний характер і рівень розвитку торговель-
них відносин у регіоні;

6) специфічні, «найяскравіші» особливості регіону, 
які, як показує аналіз, визначають привабливість його 
для мандрівників (рекреаційні, історико-культурні, 
подійні відомості тощо). На рис. 3 наводимо приклад 
компонування, структурування й подання інформації 
на даній серії карт.

Як і для попереднього видання, проведемо 
порівняльно-структурологічний аналіз змісту наведеної 
на картах географічної інформації щодо тих губерній, 
які прийнято вважати українськими (табл. 2).

Як видно з таблиці, характер природокористуван-
ня українських губерній можна визначити як аграрно-
виробничий із зачатками формування промислового 

комплексу в окремих районах. У переважній більшості 
губерній переважаючою нацією є українці (яких за то-
гочасною традицією іменують «малоросіянами»), у двох 
губерніях панівним етносом визначаються росіяни (або 
«великоросіяни») — у Херсонській і Таврійській, у де-
яких інших губерніях — поляки, молдавани. На відмі-
ну від попереднього видання, тут автор наводить уточ-
нені відстані до столичних імперських міст, позначає 
значно більшу кількість річок тощо. Також на аверс-
ній стороні кожної карти, у нижній лівій частині, на-
водиться та чи та літера російської абетки, а на реверс-
ній стороні, посередині верхньої частини карт, зазна-
чений їхній порядковий номер. Це не випадкові літе-
ри й цифри. Ще в передмові автор одразу зазначає го-
ловну функцію посібника — надати уявлення про на-
лежність тих чи тих губерній до одного з п’ятьох річ-
кових басейнів (Балтійського, Чорного, Каспійського 
морів, Північного океану, Кавказу). Приклад компону-
вання карток з написом «Бассейнъ Чернаго моря» на-
ведений на рис. 4.

ЗНАЧЕННЯ КАРТ К. ГРИБАНОВА
Підсумовуючи викладене вище, можна констатувати 

досить широкий спектр навчально-педагогічних функ-
цій, які виконували обидва видання карт К. Грибанова, 
серед яких головними є синтезаційна, евристич-
на, образотворча, пропагандистська, геосвітотворча, 

Рис. 4. Порядок розташування карт губерній з написом «БАССЕЙНЪ ЧЕРНАГО МОРЯ»
(Губернії за порядком формування напису: Б — Смоленська, А — Могилевська, С — Мінська, С — Волинська, Е — Київська,  

Й — Полтавська, Н — Чернігівська, Ъ — Курська, Ч — Бессарабська обл., Е — Кам’янець-Подільська, Р — Херсонська, Н — Таврійська,  
А — Катеринославська, І’ — Харківська, О — Воронезька, МО — Земля Донських Козаків, РЯ — Ставропольська)

Рис. 3. Приклад оформлення дитячих карт К. Грибанова 
випуску 1850 р. (аверсна та реверсна сторони)
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Таблиця 2
Опис інформації, уміщеної на дитячих картах К. Грибанова видання 1850 року

Аверсна сторона карти Реверсна сторона карти

A. Губернія
Б. Площа, кв. верст
B. Населення, тис. 
осіб
Г. Літера карти  
і її №

Хар-ки народона-
селення
А. Етнічний склад.
Б. Ілюстрація 
національного ко-
стюму

Природні умови:
A. Тип ґрунту.
Б. Характер клімату.
B. Гідрографія (річки)

А. Міста.
Відстань від гу-
бернського центру 
(верст).
Б. до Санкт-
Петербурга.
В. до Москви

А. Провідні галузі  
й природні умови го-
сподарювання.
Б. Характеристика 
розвитку торгівлі

Особливості 
губернії

1 2 3 4 5 6

A. Бессарабська 
обл.
Б. 41 511.
B.792.
Г. Ч (35)

А. Молдавани, 
росіяни, гре-
ки, болгари, сер-
би, вірмени, та-
тари, євреї, ци-
гани, німецькі 
колоністи.
Б. Жін.

A. Глинистий, 
піщаний, чорнозем-
ний.
Б. «Вообще благо-
растворенный».
B. Бик, Дністер, 
Дунай, Прут

А. КИШИНІВ, 
Хотин, Сороки, 
Бєльці, Оргєєв, 
Бендери, Аккерман, 
Кагул, Ізмаїл.
Б. 1663.
В. 1371

А. Галузі 
Карпатських гір, 
хліборільництво, 
скотарство, сплав-
ляння лісу, вино-
градарство, рибаль-
ство, збут тютюну, 
сінокісні луки.
Б. У квітучому 
стані

2 фортеці й ци-
тадель.
4 митниці

A. Волинська.
Б. 62 732.
B. 1445,5.
Г. С (30)

А. Русняки, 
поляки, 
великоросіяни, 
цигани, молдава-
ни, татари.
Б. Жін. і чол.

A. Складається з піску, 
торфу, чорнозему й 
глини.
Б. Помірний.
B. Тетерів, Случ, 
Горинь, Прип’ять, 
Кам’янка

А. ЖИТОМИР, 
Новоград-
Волинськ, 
Овруч, Ковель, 
Володимир-
Волинський, 
Луцьк, Дубно, 
Кременець, Рівне, 
Острог, Заславль, 
Старокостянтинів.
Б. 1214.
В. 1006

А. Фабрики й за-
води, ліси дрімучі, 
хліборільництво, 
вироблення льо-
ну й пеньки, ско-
тарство, судноплав-
ство, Авратинський 
хребет, болота 
значні.
Б. Незначна

4 митниці

A. Катеринослав-
ська.
Б. 58 360.
B. 870,1.
Г. А (39)

А. Малоросіяни, 
великоросіяни, 
серби, поляки, 
греки, вірмени, 
волохи, молдова-
ни, німці, євреї, 
цигани.
Б. Жін. і чол.

A. Чорноземний, гли-
нистий, піщаний і 
кам’янистий
Б. Помірний
B. р. Дніпро, Дон

А. КАТЕРИНО- 
СЛАВ, 
Слов’яносербськ, 
Бахмут, Ростов, 
Олександрівськ, 
Таганрог, 
Верхньодніпровськ, 
Новомосковськ, 
Павлоград.
Б. 1559.
В. 915

А. Скотарство, 
вівчарство, 
бджільництво, 
садівництво, ви-
норобство, 
хліборільництво, 
Луганський ливар-
ний завод, видо-
буток кам’яного 
вугілля.
Б. Достатньо 
діяльна

Фортеця 
Таганрог, 
засн. Петром 
Великим.  
У Таганрозі 
в 1825 р. по-
мер Олександр 
Благословенний

А. Кам’янець 
Подільська.
Б. 37 443.
В. 1703.
Г. Е (36)

А. Поляки, 
малоросіяни, 
великоросіяни, 
євреї, молдовани, 
незначна кількість 
татар, греків, 
вірмен, німецьких 
колоністів.
Б. Жін. і чол.

A. Чорноземний, 
піщаний, глинистий.
Б. Помірний.
B. Смотрич, Дністер

А. КАМ’ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬК, 
Ушиця, Могилів 
на Дністрі, Ямпіль, 
Балта, Ольгопіль, 
Брацлав, Гайсин, 
Вінниця, Літин, 
Летичів, Проскурів.
Б. 1491.
В. 1283

А. Хліборільництво, 
скотарство, ви-
норобство, 
бджільництво, 
вівчарство, 
заготівля льону, ви-
робництво тютюну, 
Карпатські гори.
Б. Незначна

Кам’янець-
Подільськ збу-
дований  
у XIV ст.

А. Київська.
Б. 44 222.
В. 1605,8.
Г. Е (31)

А. Малоросіяни, 
поляки.
Б. Жін.

A. Чорноземний, гли-
нистий, піщаний,
Б. «Благорастворен- 
ный».
B. Дніпро, Конівка, 
Тетерев

А. КИЇВ, 
Васильків, 
Бердичів, 
Звенигородка, 
Черкаси, Сквира, 
Радомисль, 
Чигирин, 
Липовець, Тараща, 
Умань, Канів.
Б. 1218.
В. 860

А. Хліборільництво, 
садівництво, 
скотарство, 
бджільництво, ви-
роблення цу-
кру з буряку, ліси, 
Карпатські гори.
Б. Зовнішня 
торгівля незначна

Фортеця 
Київська пер-
шокласна. Київ 
належить до 
найдавніших 
міст Росії
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освітньо-виховна, педагогічна в широкому розумінні. 
Подібні методи навчання шляхом поєднання гри й піз-
навального процесу сьогодні багато педагогів назива-
ють одними з провідних у навчальному процесі. Як ба-
чимо, добре це розуміли й у далекому XIX столітті й 
широко застосовували на практиці як стосовно просві-
ти дорослого населення, так й з метою навчання дітей. 
І саме гральні карти, зовсім незвичний для сучасної пе-
дагогіки засіб, були залучені як інструмент, механізм 
навчального процесу. Це не позбавлене сенсу, адже ма-
тематики довели, що саме гральні карти з їхнім суво-
рим ієрархічним рядом, чотирма мастями й двома ко-

льорами є ідеальною моделлю для вирішення багатьох 
завдань з комбінаторики. Звичайно, ми не радили б 
сьогодні залучати як засіб навчання гральні карти, для 
цього існує безліч інших, не менш педагогічно ефек-
тивних методів і способів, але вивчення досвіду мину-
лого, дослідження описуваних у статті географічних ар-
тефактів важливе в контексті розуміння процесу ста-
новлення й розвитку як географічної науки, так й істо-
рії педагогічного географічного процесу. До того ж ці-
кавим є й розуміння того, що в історії вітчизняної гео- 
графії мали місце не тільки карти в розумінні картогра-
фічних моделей місцевості, а й карти гральні.

1 2 3 4 5 6

A. Полтавська.
Б. 43 385.
B. 1783.
Г. Й (32)

А. Малоросіяни, 
незначна кількість 
євреїв і поляків.
Б. Жін.

A. Суглинистий, чор-
ноземний.
Б. Помірний.
B. Ворскла, Дніпро, 
Трубіж

А. ПОЛТАВА, 
Костянтиноград, 
Хорол, Ромни, 
Золотоноша, 
Лубни, Переяслав, 
Прилуки, Гадяч, 
Миргород, Зіньків, 
Кременчук, 
Лохвиця, Кобеляки, 
Пирятин.
Б. 1430.
В. 842

А. Хліборільництво, 
скотарство, 
бджільництво, 
вівчарство, сукняні 
й тютюнові фабри-
ки, цукробурякові 
й селітрові заводи.
Б. Торгівля 
внутрішня досить 
значна

У м. Лубнах 
знаходиться сад 
лікарських рос-
лин. За 5 верст 
від Полтави — 
Шведська мо-
гила

A. Таврійська.
Б. 59 288.
B. 572,2.
Г. Н (38)

А. Росіяни, та-
тари, болгари, 
ногайці, євреї, не-
значна кількість 
вірмен.
Б. Чол.

A. Чорноземний, 
піщаний, глинистий.
Б. Помірний і теплий.
B. Салгир, Бердянка, 
Дніпро

А. СІМФЕРО- 
ПОЛЬ, Ялта, 
Феодосія, 
Євпаторія, 
Перекоп, Олешки, 
Мелітополь, 
Бердянськ.
Б. 2038.
В. 1362

А. Виноград, 
сади, скотар-
ство, рибальство, 
хліборільництво, 
виноробство, 
Сакські лікувальні 
грязі, Кримські 
гори, Соляні гори.
Б. Посередня

Фортеця 
Севастополь, 
порти й гавані. 
У губ. є 1 гра-
доначаль-
ство — Керч-
Єнікольське

A. Харківська.
Б. 47 667.
B. 1467,4.
Г. Г (40)

А. Малоросіяни  
й великоросіяни.
Б. Жін. і чол.

A. Родючий чорнозем-
ний й глинистий.
Б. Непостійний.
B. Харків, Лопань, 
Нетеч, Донель

А. ХАРКІВ, 
Куп’янськ, 
Богодухів, Ізюм, 
Вовчанськ, Суми, 
Зміїв, Лебедин, 
Охтирка, Валки, 
Старобільськ.
Б. 1374.
В. 701

А. Хліборільництво, 
вівчарство, 
бджільництво, 
луки, розве-
дення тютюну, 
винокуріння, фа-
брики й заводи, 
значні ярмарки.
Б. Досить значна

Харків заснова-
ний козаками в 
1650 р.

A. Херсонська.
Б. 64 450.
B. 842,4.
Г. Р (37)

А. Великоросіяни, 
малоросіяни, сер-
би, болгари, мол-
довани, цигани, 
німці, шведи, гре-
ки, євреї, вірмени.
Б. Жін.

A. Граніт, глина, тучні 
чорноземи.
Б. Помірний, але не 
постійний.
B. Дніпро, Інгул, 
Дністер

А. ХЕРСОН, Одеса, 
Тирасполь, Ананіїв, 
Бобринець, 
Олександрія.
Б. 1761.
В. 1222

А. Збут хліба, ри-
бальство, вино-
робство, виро-
щування тютю-
ну, скотарство, 
хліборільництво, 
тонкорун-
не вівчарство, 
Карпатські гори.
Б. Торгівля 
внутрішня  
й зовнішня досить 
діяльна

Фортеці, 
військовий 
порт, 
корабельні 
верфі, гавань, 
Адміралтейство. 
Херсон заснова-
ний Катериною 
II в 1778 р.

A. Чернігівська.
Б. 48 379.
B. 1430.
Г. Н (33)

А. Малоросіяни, 
греки, євреї, 
німецькі 
колоністи, цигани.
Б. Жін. і чол.

A. Піщаний, чорно-
земний.
Б. Помірний.
B. Десна, Стрижена, 
Конотопа

А. ЧЕРНІГІВ, 
Остер, Козелець, 
Ніжин, Борзна, 
Конотоп, 
Кролевець, 
Глухів, Новгород-
Сіверський, 
Сосниця, Городня, 
Новозибків, 
Стародуб, Мглин, 
Сураж.
Б. 1066.
В. 756

А. Фабрики й заво-
ди, бджільництво, 
збут пеньки, ви-
роблення шкіри, 
ламання крей-
ди, розведення тю-
тюну, видобуток 
фаянсової глини, 
збут лісу.
Б. Досить значна

Чернігів на-
лежить до 
найдавніших 
міст Росії

Закінчення таблиці 2


