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Назва "географія" походить від грецьких слів ge — Земля і grapho — 

писати. Першим використав її в науковій літературі давньогрецький 

учений Ератосфен ще в ІІІ ст. до н. е. Проте було б помилково вважати, 

що географія виникла саме в той час. Люди задовго до Ератосфена 

виявляли інтерес до пізнання природи своєї місцевості, відкривали і 

обживали все нові землі. Географія починається разом з історією людини, 

а розвиток її триває весь час. 

Великі географічні відкриття мали епохальне значення для людства. По 

важливості їх можна порівняти з такими подіями, як утворення перших 

держав, падіння рабовласництва, хрестові походи. В історії початок цієї 

епохи датується 1492 роком, тобто роком відкриття Америки 

Христофором Колумбом. 

Що ж таке епоха географічних відкриттів? 

200-річний період із ХV по ХVІІ ст. називають добою Великих 

географічних відкриттів, оскільки тоді було здійснено найбільшу кількість 

видатних географічних відкриттів в історії людства. Цьому сприяв 

розвиток ремесел і торгівлі в Європі. Європейські мандрівники 

розповідали про незчисленні багатства країн Сходу і перш за все Індії. 

Відомі на той час сухопутні дороги на схід захопили турки. Це спонукало 

європейців розвідувати шляхи морем. Для морських експедицій стали 

будувати нові, достатньо надійні для далеких плавань, вітрильні судна – 

каравели. Вдосконалилися компас і морські карти. Тоді море стало 

своєрідним мостом у пізнані земель. 

Це в першу чергу переворот в свідомості людей. Відкриття покінчили з 

легендами і міфами про форму Землі та невідомі території і їх населення. 

Подорожі Колумба та його послідовників, плавання Магеллана за кілька 

десятків років зробили справжній переворот в географії.  



Історія географічних відкриттів. Дослідження материків / [уклад.               

Г. Г. Дюков ; за ред. Н. А. Коцюби]. – Харків : МОСТ-Торнадо, 2003. – 

224 с. : іл. – (Це цікаво) 

Книга з історії географічних 

відкриттів розповість про 

дослідження материків, про те, як 

завдяки неймовірним зусиллям, а 

іноді й ціною власного життя 

видатні дослідники світу 

вирушали у невідомі краї, щоб 

знайти шлях до Індії, вивчити 

Африку, відкрити Антарктиду, 

дістатися Північного й 

Південного полюсів і ще про 

багато-багато подій, про які ви, 

напевне, прочитаєте вперше. 



Корнєєв В. П. Видатні мандрівники, мореплавці та дослідники-

краєзнавці / В. П. Корнєєв, О. В. Корнєєв. – Харків : Основа, 2005. – 

224 с. – (Бібліотека журналу «Географія»; вип. 6 (18)) 

У книзі відображено цікаву 

епопею мандрівок 

видатних дослідників 

нашої планети. Окремим 

підрозділом подано 

відомості про українських 

дослідників краєзнавців, 

відомих учених-географів 

нашої держави, які 

прославили Україну своїми 

дослідженнями. 



Стаднік О. Г. Відкриття й дослідження материків Землі : матеріали до 

уроків / О. Г. Стаднік. – Харків : Основа, 2010. – 96 с. – (Бібліотека 

журналу «Географія»; вип. 8 (80)) 

У книзі детально викладено 

історію відкриттів й досліджень 

материків Землі, розповідається 

про подорожі найвідоміших 

учених-мандрівників, подано 

хронологію досліджень епохи 

Великих географічних 

відкриттів та нового часу. 



Стаднік О. Г. Відкриття і дослідження океанів : матеріали до уроків / 

О. Г. Стаднік. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Бібліотека журналу 

«Географія»; вип. 1 (85)) 

У книзі детально 

викладено історію 

відкриттів й досліджень 

океанів, розповідається 

про подорожі 

найвідоміших учених-

мандрівників епохи 

Великих географічних 

відкриттів та нового часу. 



 

Скарлато Г. П. Цікава географія / Г. П. Скарлато ; худож. Рафаель 
Багаутдінов. – 4-те вид., перероб. – Київ : Рад. шк., 1986. – 272 с.  

У книзі розповідається про 

далекі подорожі, наукові 

відкриття і нерозгадані 

таємниці земної кулі, про 

незвичайні явища в житті 

рослинного і тваринного 

світу, та багато іншого, що 

збагатить знання по одній із 

найцікавіших наук - 

географії. 



 

Корнєєв В. П. Географічні ігри та розваги / В. П. Корнєєв. – 3-тє вид., 

перероб. – Київ : Рад. шк., 1985. – 176 с.  

 

Книга складається з 

географічних ігор, 

чайнвордів, кросвордів, 

криптограм, вікторин 

та пізнавальних 

завдань. Одна з 

вікторин присвячена 

видатним дослідникам. 



Олійник Я. Б. Загальне землезнавство : навч. посіб. / Я. Б. Олійник,    

Р. П. Федорищак, П. Г. Шищенко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 247 с.  

 

У посібнику відображена історія 

географічних відкриттів і 

досліджень, що робить його цікавим.         

На системній основі розглядаються 

загальнопланетарні властивості 

Землі, висвітлюються найважливіші 

наукові дані про будову літосфери, 

атмосфери, гідросфери та біосфери. 

  



Сосса Р. І. Історія картографування території України : підручник /       

Р. І. Сосса. – Київ : Либідь, 2007. - 336 с.  

Викладено історію 

картографування території 

України від найдавніших часів до 

наших днів. Виділено основні 

історичні етапи і розкрито їх зміст. 

Розглянуто основні картографічні 

твори, на яких відображені 

українські землі, особливості 

загальногеографічного та 

тематичного картографування. 

Висвітлено особливості сучасного 

етапу, зокрема й організаційне 

забезпечення національного 

картографування. 

 



Вавричин М. Україна на стародавніх картах, кінець XV - перша 

половина XVII ст. / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович ; пер. з 

англ. Л. Герасимчука. – Київ : Картографія, 2004. – 207 с. : карти, рис. – 

(Пам'ятки картографії України) 

Включає репродукції 

західноєвропейських середньовічних 

карт із зображенням території 

України, що зберігаються у фондах 

Львівської наукової бібліотеки ім. 

Василя Стефаника НАН України та 

Наукової бібліотеки Львівського 

національного університету ім. 

Івана Франка. В альбомі подані в 

хронологічному порядку 83 карти із 

зображенням українських земель, 

що були видані від кінця XV до 

середини XVII ст. Факсиміле 

стародавніх карт доповнені 

змістовними описами українською 

та англійською мовами. 



 

Блій Г. де. Географія: світи, регіони, концепти = Geographi: realms, 

regions, and concepts : пер. з англ. / Г. де Блій, Пітер Муллер ; за ред. 

О. Шаблія. – Київ : Либідь, 2004. – 738 с. : карти, рис., табл.  

Виділено 12 географічних 

світів, які охоплюють усе 

розмаїття регіонів і країн, 

показано особливості 

їхнього природного 

довкілля, розвитку 

матеріальної та духовної 

культури народів, що їх 

населяють. 



Волошин І. І. Географія Світового океану : навч. посіб. / І. І. Волошин,    

В. Г. Чирка ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Перун, 1996. – 224 с. 

: іл. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні) 

Розглядається природа всіх 

океанів: геологічна будова і 

рельєф дна, клімат і водні маси, 

взаємодія вод з атмосферою і 

літосферою, природні ресурси і 

перспективи їх освоєння. 

Наведено фізико-географічні 

характеристики природних зон 

та азональних аквакомплексів 

усіх океанів, привернуто увагу до 

проблем охорони вод океанів і 

морів від забруднення. 



 

Бойко В. М. Загальна географія : підручник / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. 

– Київ : Пед. преса, 2006. – 270 с. : кольор. іл., карти.  

Підручник знайомить з 

географічною картою, з 

оболонками сфери нашої 

планети - літосферою, 

гідросферою, атмосферою, 

біосферою, з розташуванням і 

культурними особливостями 

народів. Описано добу Великих 

географічних відкриттів. 

Кожний параграф розділено на 

частини, подано тлумачення 

слів іншомовного походження і 

географічних назв, наведено 

інформацію про найвищі і 

найдовші, найвідоміші 

географічні об'єкти і явища. 



Віртуальну виставку підготувала бібліотекар 
природничого факультету Бурчинська А. В.                                           

Кількість джерел: 12 


