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А чи знаєте ви, що одна із найстародавніших карт була 

знайдена саме в Україні біля села Межиріч на Черкащині? 

Вона була вирізьблена на кістці мамонта 15 тисяч років тому і 

складалася з семи рядів зображень, на яких були розміщені 

річка, житла людей та ліс. 

До речі, потреба в зображенні місцевості змусила людину 

створити перші картографічні малюнки ще задовго до 

винайдення писемності та появи колеса. Такі малюнки, 

виконані у третьому тисячолітті до нашої ери, були знайдені, 

зокрема, на Північному Кавказі і в Єгипті. Дійшла до нашого 

часу і давня карта на глиняній дощечці, виготовлена за 2,5 

тисячі років до нашої ери у давньому Шумері. На цій карті вказані сторони світу та 

нанесені гори і ріки, що впадають в море. Збереглась також карта, на якій показано 

Вавилонію і Ассирію. Суша на цій карті зображена плоским кругом, що омивається 

водою. На карті також позначена ріка Євфрат, ряд дрібних міст – у вигляді кружків і 

місто Вавилон – у вигляді чотирикутника.  

Чим більше подорожували люди, тим багатшими ставали їхні уявлення про 

простір, і тим точніше вони могли зображувати місцевість. Наприклад, індіанці 

Північної Америки, полюючи на бізонів,  користувалися сувоями планів, виконаних на 

бересті або шкурі оленів. Жителі Аляски і Гренландії створили свій, невідомий іншим 

народам, спосіб зображення місцевості  – макетування із підручного матеріалу:  піску, 

каміння, паличок. А давньогрецькі географи Ератосфен Кіренський  та Клавдій 

Птолемей поклали початок розвитку картографії як науки. Вони вперше використали 

сітку меридіанів і паралелей, виміряли довжину земного меридіана, обчислили радіус 

Землі. З того часу карта почала відігравати важливу роль в житті суспільства, яку вона 

утримує і дотепер. 

Хочете навчитися користуватись картами, вправно орієнтуватись на місцевості, 

не збитись зі шляху, подорожуючи навколо світу? Наша бібліотека має багато книг, в 

яких ви знайдете не тільки географічні карти, а й живу, цікаву розповідь про нашу 

планету. Ви дізнаєтеся про найдовші річки та найвищі гори, про великі пустелі та 

океани, про пам’ятки історії та культури народів світу. А завдяки чудовим кольоровим 

ілюстраціям наша Земля буквально оживе перед вами. Пізнавайте світ довкола себе ‒ 

це дуже цікаво! 
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