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ПОШУКИ В П1ДРУЧНИКОТВОРЕНН1
Шкшьний пхдручник е хнвархантним 

ядр : м навчально-методичного забезпечення. 
Него :еторхя починаеться задовго до нашох 
ери В:к шумерських глиняних табличок з на- 
вчалъними текстами визначено в 4 ,5 -5  тисяч 
рок:в [Бейлинсон В. Г. Ареенал образования: 
Характеристика, подготовка, конструирова
ние учебных изданий /  В. Г. Бейлинсон. — М.: 
Книга, 1986. — 286 с.]. Але тальки в XVII ст. 
вгдомий чеський педагог та мислитель 
Я. Коменський висунув хдею про те, що пхд
ручник— це специальна, на основх педагогхч- 
них хгринципхв складена книга, що реалхзуе 
гевний змхет оевхти. Вона мае бути написана 
зрозушло х доступно, щоб учнх розумхли все 
сам:. навиъ без учителя [Коменский Я. А. Ве- 
дг-: ая дидактика /  Избранные педагогические 
сочинения /  Я. А. Коменский. — М.: Учпед
гиз. 1955. — 651 с.].

Розгляньмо сучаенх визначення пхдруч- 
ника. М. Фхцула вважае, що « ...це книга, що 
застить основи наукових знань з певнох на- 
зчалънох дисциплхни вхдповхдно до встановле- 
них програмою цхлей навчання х вимог дидак
тики» [Фхцула М. М. Педагогхка: Навчальний 
поехбник для студентхв нищих педагогхчних 
закладхв оевхти /  М. М. Фхцула, — К.: Акаде- 
м:я. 2002. — 528 с.]. С. Трубачева зауважуе, 
що шдручник — це книга або шший носхй 
снйормацп, який е засобом для засвоення 
зжхсту оевхти й мхетить систематизований 
навчальний матерхал, передбачений навчаль- 
ною програмою з певного предмета [Трубаче
ва С. Е. Трансформацхя функцхй шкхльного 
подручника в умовах компетентнхеного пхд- 
ходу С. Е. Трубачева / /  Проблеми сучасно- 
го пхдручника: збхрник наукових праць. — 
2011. — Вип. 11. — С. 17-23.]. Г. Лисича- 
рова х С. Столбцов звертають увагу на те, що 
в контекста сучасного пхдручникотворення на
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пхдручники х навчальнх поехбники покладено 
завдання сприяти самоосвхтх х самоконтролю 
учнхв, що матиме важливе значения у евхтлх 
ххньо’х пхдготовки до Державнох пхдеумковох 
ате.стацхх й зовнхшнього незалежного оцх- 
нювання [Лисичарова Г. О., Столбцов С. В. 
Проблеми сучасного пхдручника з географхх 
Укрцхни /  Г. О. Лисичарова, С. В. Столбцов / /  
Проблеми сучасного пхдручника: збхрник на
укових праць. — 2012. — Вип. 12. — С. 502- 
506]. В. Бейлхнсон уважав, що пхдручник е х 
методичним засобом. У ньому запрограмо- 
вана не тальки дхяльнхеть учня, а й передба- 
чувана дхяльнхеть викладача. Пхдручник не 
тхльки дае матерхал для навчання, а й визна- 
чае в основних, головних ознаках методику 
роботи з ним, спрямовуе ххд навчання. Тому 
його можна вважати прообразом навчання 
в едностх його змхетовнох х процесуальнох 
сторхн [Бейлинсон В. Г. Арсенал образова
ния: Характеристика, подготовка, констру
ирование учебных изданий /  В. Г. Бейлин
сон. — М.: Книга, 1986. — 286 с.]. Така по- 
зицхя знайхпла пхдтвердження в результатах 
дослхджень В. Краевського, С. Шаповаленка, 
А. Хуторського та хнших. На думку А. Хутор- 
ського, пхдручник — це комплексна хнформа- 
цхйно-дхяльнхена модель оевхтнього процесу, 
що вхдбуваеться в рамках вхдповхднох дидак
тично! системи х мхетить необххднх умови для 
його здхйснення [Хуторской А. В. Место учеб
ника в дидактической системе /  А. В. Хутор
ской / /  Педагогика, — 2005. — № 4. — С. 10- 
18, с. 13.]. Загалом можна сказати, що як 
компонент навчально-методичного комплек
ту (НМК), пхдручник е «унхвереальним ком- 
плексним засобом навчання» [Бабанский Ю. К. 
Дидактические проблемы совершенствования 
учебных комплексов /  Ю. К. Бабанский / /  
Проблемы школьного учебника. Вып. 8. — 
М.: Просвещение, 1980. — С. 17-33, С. 4],
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носхем предметного змхсту освхти визначеного 
програмою 1 значною мхрою видхв дхяльноетх 
суб’ектхв навчального процесу.

Головне завдання пхдручника геогра- 
фхх — формувати географхчну культуру шко
ляра разом хз географхчною картиною свхту, 
яка е складовою частиною науковох картини 
свхту.

Украхнськх науковцх схематично так 
окреслюють етапи створення пхдручника:

1) вироблення й усвхдомлення чхткох концеп- 
цхх пхдручника;

2) подготовка рукопису до видання (структу
ра, змгст, навчалыно-методичный апарат, 
художне I техтчне оформления тощо);

3) отримання рекомендацхйного грифа Мх- 
нхстерства освхти х науки, молодх та спор
ту Украхни;

4) апробацхя навчальнох лхтератури [Зава- 
левський Ю. I. Основнх етапи створення 
навчальнох книги /  Ю. I. Завалевський / /  
Пхдручник XXI столхття. —  2003. — 
№ 1-4. — С. 66-71.].
Щодо загальних дидактичних вимог до пхд

ручника, то вони були сформульованх групою 
дослхдникхв начолх хз I. Лернером [Зорина Л. Я. 
Дидактические рекомендации учителю по ис
пользованию учебников в процессе обучения, /  
Л. Я. Зорина, И. К. Журавлев, И. Я. Лернер 
и др. ■/ — М.: АСП «Зебра», 1992. — 40 с.]:

• реалхзацхя в пхдручнику всхх компонентхв 
змхсту освхти;

• вхдображення в едностх змхсту та апарату 
його засвоення;

• врахування закономхрностей сприйняття 
письмового тексту;

• вхдображення в пхдручнику логхки побу- 
дови програми;

• реалхзацхя сиетематичностх х системностх 
розгортання матерхалу;

• диференцхацхя способхв розгортання мате
рхалу залежно вхд типу навчальних предме- 
тхв, видхв, функцхх та спрямованостх знань;

• дидактичне виявлення виховного х розви- 
вального потенцхалу навчального матерх
алу;

• системоутворювальна функцхя пхдручника 
в комплексх навчальних посхбникхв;

• доступнхсть пхдручника без посередниць- 
кох дхяльностх вчителя.
Загалом, аналхз показуе, що сучасний  

пхдручник мае досить складну структуру. Вхн 
повинен вхдповхдати сучасному рхвню геогра- 
фхчнох та методичнох науки; пробуджувати 
хнтерес до географп х пхдсилювати мотивацхю 
навчання; орхентувати на формування фун- 
даментальних знань, якх е основою для осяг- 
нення законхв природи х суспхльства (законо- 
мхрностх, свхтогляднх хдех, науковх теорхх, кон- 
цепцхх, поняття); розкривати складний устрхй 
свхту шляхом формування його географхчнох 
картини, яка е частиною наукового свхтогля- 
ду; створювати умови та стимулювати опера- 
цхйну дхяльнхсть учнхв на рхзних рхвнях склад- 
ностх; поеднувати теорхю з практикою, знания 
з життям, науковхсть з доступнхстю; виконува- 
ти управлхнську та координувальну функцхю 
в системх рхзних засобхв х середовищ навчання; 
максимально забезпечувати можливхсть вико- 
ристання проблемного, диференцхйованого та 
хндивхдуального пхдходхв з метою створення 
ситуаци вибору (змхсту, завдань, засобхв, рх- 
шень, вхдповхдей); сприяти виникненню стану 
успхху, спхвпрацх та спхвтворчостх; створюва
ти умови для протхкання навчального дхалогу;
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• можлившть вбудованого автоматизованого 
контролю р1вня знань;

• можлившть адаптаци дослщжуваного ма- 
тер1алу до р1вня знань учня;

• можлившть штерактивно! взаемодп м1ж 
учнем 1 елементами шдручника.
Однак поряд з перевагами сл1д вщзначити 

1 недолши використання електронного тдруч- 
ника, до яких можна вщнести:

• необхщшсть специального додаткового об- 
ладнання для роботи з ним;

• нетрадицшшсть електроннох форми подан- 
ня шформацп;

• шдвигцена стомлювашсть шд час роботи 
з моштором (сприйняття великого обсягу 
тексту з екрана моттора утруднене). 
Тому, незважаючи на те, що створення

електронного ш дручника та ш ш их засоб1в 
техшчно можливе, використання цих засобгв 
виключно на цифрових ношях мае ч1тко ви- 
ражеш ф13ЮЛОГ1ЧШ., ПСИХОЛОГ1ЧШ, ПедаГОГ1ЧН1 
та економ1чш обмеження. У зв’язку з цим ме
тодика викладання географи повинна розгля- 
дати так1 компоненти як такг, що шдтриму- 
ють традицшш засоби навчання. Однак треба 
брати до уваги те, що в д1тей бьлын розвиненг 
зорова 1 емоц1йна пам’ять. Тому використання 
засобгв, що м1стять великий обсяг навчальног 
1нформащ1 , забезпеченою ан1мац1йним демон- 
струванням, гшертекстовими посиланнями, 
коментарями диктора, вщеосюжетами та 1н- 
шими мультимед1йними атрибутами, полег- 
шуе реал1зац1ю психолого-педагог1чних ш д-
ХОД1В.

ПРО ЩО РОЗПОВ1ДАЛИ ПЕРШ1 
П1ДРУЧНИКИ ГЕОГРАФИ?
Серед перших видань гражданським 

шрифтом були пращ з математики та геогра- 
фп, оскшьки Ц1 галуз1 науки найбшьше розви- 
валися за час1в Петра I [Соколов В. Розвиток 
гражданського книгодрукування з природни- 
чих наук в Украшг у XVIII ст. /  В. Соколов / /  
Вшник Книжково! палати. — 2011. — № 8. — 
С. 21-26., с. 22]. Як пщручники географи спо- 
чатку використовували пращ, перекладет

1ншими мовами. 1710 р. була оприлюдне- 
на книга невщомого нщерландського автора 
«География или Краткое земного круга опи
сание». У Н1Й було розглянуто окрем! поняття 
математично! географи, зокрема пов’язат гз 
визначенням географ1чних координат (еква- 
тор, полюс, широта, довгота); наведено ко- 
ротк1 описи вщомих на той час частин св1ту 
1 найбшьших держав.

Першим 1шов опис Свропи, на який вщ- 
ведено 46 сторгнок. Загальний огляд ще! час- 
тини св1ту м1стив в1домост1 про походження 
и назви, меж11 природш багатства. Опис при- 
роди обмежувався шформац1ею про те, що 
повхтря тут «здорове», багато великих р1чок, 
озер 1 «джерел чудових». Пот1м йшли описи 
окремих краш, у яких основну увагу прщц- 
ляли перерахуванню природних багатств, та- 
кож хшлось про спошб правл1ння, доходи, В1Й- 
ськов1 сили, головн1 риси пан1вно1 наци, було 
вказано головнг мгста (вщомостей про природу 
було обмаль) [Весин Л. О. Исторический об
зор учебников общей и русской географии, 
изданных со времен Петра Великого по 1876 
г. (1710-1876) /  Л. О. Весин. — СПб., 1877.— 
с. 2-3].

ГОсля Свропи були описаш Аз1я, Африка, 
Америка. Про Америку, зокрема, сказано, що 
вона вщокремлюеться вщ шших частин св1ту 
«морем-океаном», вщкрив п «Крштофор Ко
лумбус, мешканець ггалшських краш на служб!
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з гплпанського короля Фердхнанда». 3 кра!н 
Пхзнхчно! Америки названх: «Пшпашя нова 
: кратна Флорида, де людожери» [Ефимов А. В. 
Из истории великих русских географических 
открытий А. В. Ефимов. — М.: Государствен- 
н : г издательство географической литературы, 
1950. — 320 с.]. Наприкхнцх пхд назвою «Новх 
земл! • описано Австралхю. Автор указуе, що 
з : д « т и т ь к и  невелика частина берегхв», 
«дал: в землях цих християни нашх не були 
через Еезнання мови !х, або заради велико! 
лалечй побоюючись погибелх свое!» [Ефимов 
А. В. Из истории великих русских географи- 
чеехих открытий /  А. В. Ефимов. — М.: Го- 

дарственное издательство географической 
литературы, 1950. — 320 с.].

Отже, крхм математично! географа, основ- 
нпп змхст цхе! роботи мхстив досить короткх, 
гдзнорхднх, поверхневх, неточнх описи. Трак- 
тування явищ часто носило теологхчний ха
рактер. Уже на початку книги писали, що бог 
створив землю «з нхчого» в потребу людинх 

: - зсякш тваринх»; в описх Аза згадували про 
з : есвхтнхй потоп, рай, сотворхння Адама [Иса
ченко А. Г. Развитие географических идей 

А. Г. Исаченко. — М.: Мысль, 1971. — 416 
с. 141].

1718 р. як пхдручник росхйською мовою 
було перекладено працю видатного голланд- 
ського вченого того часу Б. Варенхуса (Варена) 
■ Загальна географхя» (в перекладх росхйською 
називалася «География генеральная, небесный 
и земноводный круги купно с их свойства 
и действа в трех книгах описующая»). Ця кни
га велика за обсягом х складна за змхстом, у нхй 
робили спробу створення першо! теоретично!

концепцх! географх! на основх наявних на той 
час даних. Велику увагу Варенхус придхлив 
математичнхй географх!: розрахунки вхдстаней 
на земнхй поверхнх, побудова карт, визначення 
координат для навхгаци.

Об’ ектом географх! Б. Варенхус уважав 
«земноводну кулю, зовнхшню, по-перше, I! по- 
верхню...» [Варениус Б. Всеобщая география 
Бернарда Варения, пересмотренная Исаком 
Ньютоном и дополненная Яковом Журенном; 
переведена с латинского языка на российской 
и в некоторых местах присовокуплены приме
чания /  Б. Варениус. — СПб.: При Имп. Акад. 
наук, 1790 — 647 с., с. 4]. Вхн прагнув дати 
I! максимально точний х достовхрний опис, 
а також показати зв’язок мхж окремими гео- 
графхчними об'ектами в хх просторовому по- 
ширеннх.

Хоча, за визначенням автора, географхя — 
наука математична (вона описуе форму, мхсце, 
розмхри х властивостх Землх) х тому велику ува
гу вхн придхлив кхлькхсним методам, фактич- 
но Б. Варенхус розглядае питания, що наеам- 
перед стосуються фхзичнох географх!. Засадами 
(началами) географх! вхн уважав: по-перше, 
арифметику, геометрхю х тригонометрхю (роз- 
гляду положень геометрх! х тригонометри, якх 
«учням географх! вхдати личить», вхн при- 
свячуе окрему главу); по-друге, астрономхю 
(астрономхчнх правила х теореми); по-трете, 
мистецтво або хспит (тобто спостереження, 
чуттевий досвхд). У цьому, можливо, проявив- 
ся вплив «математично! географх!» Птолемея, 
але незалежно вхд того, цх положения цхлком 
вхдповхдали стану науки х свхтогляду того 
часу — часу «механхчного природознавства».

Географхю Варенхус подхляв на загальну 
(генеральну) х приватну (власну), якх не проти- 
стоять одна од нхй, а являють собою двх взаемо- 
залежнх х взаемодхючх частини цхлого. Перша 
вивчае Землю взагалх, розглядаючи !! загальнх 
властивостх (сучасною термхнологхею це за- 
гальне землезнавство), а приватна мае сво!м 
предметом вивчення краш (сучасною термхно
логхею — крашознавство). Приватну географхю 
вхн теж подхляв на двх частини: хорографхю, що
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описуе великх, або принаймнх посереди! за вели
чиною облает!, 1 топографию, що описуе невели- 
кх простори або мхеця якох-небудь крайни [Варе- 
ниус Б. Всеобщая география /  Б. Варениус. — 
СПб.: При Ими. Акад. наук, 1790 — 647 с., 
с. 2]. Якщо загальна географхя мае пояснюва- 
ти природнх властивостх Землх, то приватна, 
на думку автора, мхетить х людину, хх госпо- 
дарство, побут х мови. Але за Б. Варенхусом, до 
географхх це не нал ежить, х уведено до нех за- 
вдяки традицц та щоб зробити описи цхкавими. 
Отже, географхя Варенхуса — це, безперечно, 
природнича наука [Исаченко А. Г. Развитие 
географических идей /  А. Г. Исаченко. — М.: 
Мысль, 1971. — 416 с., с. 131].

У свохй книзх автор не здхйснив практич
ного поеднання загальнох (генеральнох) х при
ватно! географхх, обмежуючись викладом пер- 
шох. У нхй розглянуто тхло Землх, хх частини, 
вигляд, розмхри, рух, материки, моря, рхчки 
та хншх об’екти; властивостх Землх та явища, 
що обумовленх явищами небесними; властиво
стх, обумовленх взаемним положениям мхець 
(сюди, наприклад, належать питания про вхд- 
стан! мхж мхецями).

Але це не означав, що автор не описав влас- 
не географхчнх об’екти. У третьему вхддхленнх, 
яке мхетить чотири роздхли, вхн розглянув 
острови, якх об’еднав за розмхрами на чотири 
групп (великх, середнх, мал! та дрхбнх), пхвост- 
рови, пхдроздхляючи хх на довгх й круглх (так, 
Таврхйський пхвострхв, наразх Кримський, вхн 
вхднхе до круглих), перешийки, гори (включа- 
ючи способи вимхрювання хх висоти, причини 
утворення ! характеры! для них явища).

У четвертому в!ддхленнх, яке мхетило 
ехм роздхлхв, автор розглянув океани; затоки 
або «пазухи морськх», якх подхлив на довгу- 
затх х хпирокх; властивостх х рухи океанхчних 
вод (включаючи течхх, припливи ! вхдпливи); 
озера, болота, рхчки (включаючи визначення 
понять, зокрема, «дно», «джерело», «рхчка», 
рукав»), мхнеральн! води.

Вхдмхнна ознака роботи Б. Варенхуса — хх 
прикладне значения. Велике значения вхн на
пав побудовх та використанню географхчних
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карт, розрахункам вхдетаней, визначенню 
координат в хнтересах навхгацхх, прокладанню 
курсу корабля за допомогою компаса.

Варенхус був прихильником атомхетичного 
вчення Демокрита, визнавав гелхоцентричну 
систему Коперника. Його погляди формували- 
ся пхд впливом фхлософхх та фхзики Декарта. 
Вхн прагнув дати наукове тлумачення при- 
чиновост! в географхчних явищах х вхдкидав 
божественну силу [Исаченко А. Г. Развитие 
географических идей /  А. Г. Исаченко. — М.: 
Мысль, 1971. — 416 с., с. 132). Спираючись 
на працх античних географхв, Варенхус ставив- 
ся до них критично, пхдкреслюючи, що «про 
давнх думки не дбае х не мае потреби в тлума- 
ченнх земних властивостей вдаватися до чудот- 
ворень» [Варениус Б. Всеобщая география /  
Б. Варениус. — СПб.: При Имп. Акад. наук, 
1790 — 647 с., с. 134).

У той перход використовували й хншх пхдруч- 
ники закордонних авторхв. 1719 р. росхйською 
мовою видали поширену за кордоном у кхнцх 
XVII ст. роботу Я. Гюбнера «Земноводного кру
га краткое описание, из старых и новых геогра
фий по вопросам и ответам через Якова Гюбнера 
собранное», яка мхетиладвхчастини: «Предуго- 
товлення на географхю» х «Розгляд крахи евхту». 
Я. Гюбнер написав кхлька книг, мхж якими го
ловне мхеце поехдала вищеназвана праця, яка 
користувалась свого часу величезною попу- 
лярнхетю: «Тхльки в Нхмеччин! вона витрима- 
ла 36 видань у кхлькостх 100 000 примхрникхв» 
[Весин Л. О. Исторический обзор учебников 
общей и русской географии, изданных со вре
мен Петра Великого по 1876 г. (1710-1876) /  
Л. О. Весин. — СПб.: 1877. — 447 с., с. 16]. 
Основний хх змхет становили ландкарти (су- 
часною термхнологхею — географхчнх карти) 
х пояснения до них; також були вхдомостх з ма- 
тематичнох географхх. Описи чотирьох частин 
евхту х держав були наведенх у форм! вхдповх- 
дей на запитання стосовно географххчного по- 
ложення, населения, мхет, релхгхй та хнших 
характеристик крахи (з фхзико-географхчних 
елементхв е лише рхчки; про орографхю немае 
майже жодних даних).
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Спочатку автор зазначив, що земля мае 
«троякий подхл» — математичний, натураль- 
ний (хншими словами — фхзичний) 1 полхтич- 
ний. Шсля опису Свропи, як частини свхту, 
вхн дав вхдповхдх на запитання про европейськх 
держави, серед яких: що е на ландкарта, яке 
положения мае кра!на, наскхльки вона вели
ка, якх в нхй рхчки. На думку Л. Весхна, ав
тор захаращуе свою працю значною кхлькхстю 
власних хмен. «Номенклатура в географп Гюб
нера розвинена до крайнхх меж. Ця номенкла
тура стосуеться власне мхст. У всхх европей- 
ських крашах автор вираховуе чи не вех мхста» 
[Весин Л. О. Исторический обзор учебников 
общей и русской географии, изданных со вре
мен Петра Великого по 1876 г. (1710-1876), 
с. 20]. Цхкаво, що, визнаючи логхчнхсть сис- 
теми Коперника, Гюбнер уважав, що треба 
вхрити Бхблп. Отже, вхн намагався виказати 
прихильнхсть як до наукових, так 1 теологхч- 
Н И Х  ПОГЛЯДХВ на СВХТОуСТрХЙ.

ВХДОМОСТХ про Сххдну Свропу В ЦХЙ прац1 
були мхзерними, а в низцх випадкхв помилко- 
вими. Про козакхв сказано, що вони «е розбхй- 
ницьким народом, 1 не на багато краще туркхв 
1 татар, а живуть вхд частини в Укра!нх, а вхд 
частини при Днхпрх проти татарських кордо- 
НХВ, 1 ВХД частини ДИЛХ на СХХД близько рХЧКИ 

Дону, або Танаю» [Ефимов А. В .  Из истории ве
ликих русских географических открытий. — 
М.: Государственное издательство географи
ческой литературы, 1950 — с. 320].

1739 р. Академ1ею наук було видано пер
ший курс загально! фгзично! географп, шд- 
готовлений у Роси. Це робота ф1зика 1 мате
матика (шмця за походженням) Г. Крафта 
«Руководство к математической и физической 
географии с употреблением земного глобуса

ШАНОВН1 КОЛЕГИ!

Авторами матер1алу «Глобальне потепл1ння» 
миль В. Г. та Мормиль В. В. Редакфя ВГ «Основа»

и ландкарт». Автор був викладачем академ1ч- 
но'1 тамназп в ПетербурзД а згодом академшом. 
Шдручники Г. Крафта (зокрема з мехашки 
та геометрп) спочатку виходили в Петербурз1 
нхмецькою мовою, а потам перекладеш росш- 
ською. Так «Руководство...» було опублпсо- 
вано в Петербурз1 1738 р. шмецькою мовою, 
а 1739 р. Д повторно 1764 р.) — росшською.

Географ1Ю Г. Крафт визначав наукою, 
що показуе справжнш стан земно! кулг, «об
жито!» людьми [Крафт Г. В. Руководство 
к математической и физической географии, 
с употреблением земнаго глобуса и ландкарт /  
Г. В. Крафт. — СПб.: При Имп. Акад. наук, 
1764. — 354 с., с. 1]. Про Землю (за виданням 
1764р.)в1н м1ркуе « чотирма способами »: як про 
небесне тало, 31 сво!м становищем, величиною, 
под1лом 1 рухами (математична географгя); як 
«матьору землю» (сучасною термшолотаею — 
суходьл), поверхня яко! подьляеться на держа
ви, областа та мшта (полтаична географхя); як 
рхзнх моря, озера х рхчки, якх становлять бхль- 
шу частину земно! поверхнх (гхдрографхя); як 
те, що в надрах земних перебувае — метали, 
каменх, мхнерали, пхдземний вогонь та хнше (су
часною термхнологхею — геологхя, за визначен- 
ням автора — фхзична географхя) [Крафт Г. В. 
Руководство к математической и физической 
географии, со употреблением земнаго глобуса 
и ландкарт /  Г. В. Крафт. — СПб.: При Имп. 
Акад. наук, 1764. — 354 с., с. 2]. Навчальний 
текст «Руководства...» мхстив чотири глави. 
Перша присвячена математичнхй географп; 
друга носить назву «Про фхзичну географхю»; 
третя — «Про гхдрографхю»; четверта присвя
чена використанню глобуса х ландкарт [Иса
ченко А. Г. Развитие географических идей /  
А. Г. Исаченко. — М.: Мысль, 1971. — 416 с.].

---------------------------------------------------------------------------У вага!

у кв1тневому номер! журналу «Географ|я» е Мор- 
приносить сво!вибачення.
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Отже, автор присвятив свою роботу загальнхй взагалх, з III по XIII — про европейськх дер- 
(генеральнхй) географй, не розглядаючи крап жави, причому остання присвячена огляду 
нознавства. Роехх. Ландкарти XIV, XV 1 XVI належать до

У першш главх автор констатуе, що «вег позаевропейських крахи» [Весин Л. О. Истори- 
розумнх люди» визнають систему Коперника, ческий обзор учебников общей и русской гео- 
але потхм каже, що в географй «за» хстинне графии, изданных со времен Петра Великого 
визнаеться, що Землй в центр! вехх небесних по 1876 г. (1710-1876) /  Л. О. Весин. — СПб., 
кхл становище свое мае» [Крафт Г. В. Руковод- 1877. — 447 с., с. 23]. Це евхдчить про те, що як 
ство к математической и физической геогра- зразок автор використовував роботу Я. Гюбне- 
фии со употреблением земнаго глобуса и ланд- ра «Земноводного круга краткое описание...». 
карт /  Г. В. Крафт. — СПб.: При Имп. Акад. Наведемо приклад питания та вхдповхдх на нъо- 
наук, 1764. — 354 с., с. 26]. го пхд час опису Африки (ландкарта XV). «Якх

У другхй главх Г. Крафт сформулював за- моря близько Африки примхчати необххдно? 
вдання фхзичнох географй, яке полягае у ви- Угор1 л ежить Середземне море; на заххд — Ат- 
вченнх окремих частин Землх, 1 з’ ясуваннх, лантичне море; на пхвденъ — Ефхопське море; 
що вхдбуваеться в результат! з’еднання цих на еххд — Чорне море» [Давидсон А. Россия 
частин. Шд частинами мал и на увазх землю и Южная Африка: три века связей /  А. Давид- 
(гфунт), солх, схрку, метали, каменх, воду. По сон, И. Филатова. — М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 
сутх, у фхзичнхй географй (за Крафтом) йшлося 2010. —332 с., с. 37], На думку Л. Весхна, по- 
тхльки про земну кору. рхвняно з працею Гюбнера «Руководство...»,

У третьому роздхлх розглянуто рхчки, дже- бхлыпе вхдповхдало потребам учнхв: номенкла- 
рела (Крафт уважав, що вони живляться завдя- тура в нш розвинена менше, що обумовлено са
ки атмосферним спадам), наведено класифхка- мою стисл1стю цього кер1вництва; важливо 1 те, 
щю озер; дал1 сказано про власти воет! морських що було видалено назви латинською мовою, якх 
вод, про течи (причини !'х не пояснювали), при- «муляли оч1 в Гюбнеров1й географй» [Весин Л. 
пливи 1 вхдпливи. Описуючи морськх води, автор О. Исторический обзор учебников общей и рус- 
зазначае, що головною гхньою властивютю е те, ской географии, изданных со времен Петра Ве- 
що вона «М1цний солоний смак мае». Викопав- ликого по 1876 г. (1710-1876) /  Л. О. Весин. — 
ши яму 1 наливши в не! таку воду, вщ «соняч- СПб., 1877. — 447 с.]. Загалом, пщручник був 
ного жару» вона «мало помалу висихае» 1 на дн! вхдносно простий, короткий(66 сторшок) з доб- 
залишаеться одна ешь [Крафт Г. В. Руководство ре вираженою крахнознавчою спрямованхстю, 
к математической и физической географии, со але досить примхтивним х мав неточность 
употреблением земнаго глобуса и ландкарт /  Матерхали предмету було викладено 
Г. В. Крафт. — СПб.: При Имп. Акад. наук, х в «Краткой политической географии, служа- 
1764. — 354 с., с. 317). щей к изъяснению изданного на российском

Отже, формально Крафт залишав за фхзич- языке небольшого атласа» (1745). Саме для 
ною географхею лише поверхню х надра Землх, роботи з ним (атласом) Академхя наук, в особх 
виключивщи атмосферу й органхчний евхт. Цх- академхка X. Вхнсгейма (на той час вхн був од- 
кава його вказхвка на участь органхчних за- ним з керхвникхв Географхчного департаменту 
лишкхв в утвореннх «чорнозему». Академхх наук), пхдготувала велику географо-

1742 р. виходить перший росхйський описову працю — «Краткую политическую 
шкхльний пхдручник невхдомого автора — географию...». Слхд зазначитхх, що вона мхе- 
«Руководство к географии в пользу учащегося тила близько 350 сторхнок тексту, основний 
при гимназии юношества». Виклад матерхалу змхет котрого становили докладнх описи тих 
в ньому «йде по ландкартах, яких усього XVI: держав, якх було зображено на картах атласу.
I ландкарта про земне коло, II — про Свропу ■
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