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Висвітлено внесок гідрографічних служб, їх очільників і співробітників у 

розвиток теорії та практики морської освіти. Розглянуто доробок гідрографів, що 

слугував навчальним практичним матеріалом для морських навчальних закладів. 

Особливу увагу приділено гідрографам, що працювали на півдні Російської імперії 

(сучасній Україні) і робили описи Чорного та Азовського морів.   

Ключові слова: гідрографічні служби, південь України, історія морської 

освіти.  

 

Визначення пріоритетів і напрямів реформування системи професійної освіти, 

яке останніми роками відбувається в Україні, спричиняє необхідність опертя на 

досвід минулого, встановлення ролі окремих установ та з’ясування внеску державних 

діячів і науковців у формування і розвиток системи освіти, на регіональному рівні 

зокрема. Зазначене у повній мірі стосується морської освіти, оскільки безпечне 

мореплавання у Чорному морі, вихід до якого Російська імперія отримала шляхом 

колонізації південноукраїнських земель наприкінці ХVІІІ століття, потребувало не 

лише морських фахівців різних спеціальностей, а й налагодженої діяльності 

гідрографічних служб. Саме вони забезпечували навігацію та підтримували усі інші 

види морської діяльності, відповідали за метеорологічні спостереження, здійснювали 

топографічні і гідрологічні дослідження, результати яких унаочнювали у вигляді карт 

та лоцій (путівників).  

З огляду на унікальність і специфічність Азово-Чорноморського басейну, який 

планувалося використовувати для базування флоту (не лише воєнного, а й 

торговельного), здійснення вантажних і пасажирських внутрішніх перевезень та 

морської торгівлі із зарубіжними країнами, недостатню вивченість його узбережжя, 

водного режиму, гідрогеологічних, гідробіологічних та інших процесів, доцільним 

визнавалося створення місцевої гідрографічної служби. Розкриття змісту діяльності 

такої служби, організованої у 1803 році на Півдні України, – Миколаївське Депо 

карт, реорганізоване у 1832 р. у Чорноморське гідрографічне депо, з’ясування внеску 

його очільників та провідних співробітників центральних гідрографічних установ 

Російської імперії щодо розвитку теорії і практики морської освіти, обрано метою 

цієї статті. 

Оглядовий аналіз широкого джерельного масиву засвідчив, що Азово -

Чорноморський регіон перебуває у центрі уваги науковців різних галузей, різних 

історичних періодів. У наукових розвідках, аналітичних доробках і журнальних 

статтях імперського періоду, радянських часів та сучасності досить широко 

представлено здобутки з вивчення того чи іншого аспекту організації мореплавання у 

вказаному басейні на певному часовому проміжку. Проте цілісних досліджень щодо 
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внеску різних гідрографічних служб та окремих гідрографів у розвиток теорії та 

практики морської освіти, немає.  

З урахуванням історико-педагогічного ракурсу проблеми становлення і 

розвитку гідрографії у Північному Причорномор’ї у період початок ХІХ  – початок 

ХХ століття, всю сукупність джерел можна об’єднати у такі групи: праці, що 

стосуються гідрографічних досліджень і картографії України та її південного регіону; 

доробки, в яких відстежено історію розвитку практичної гідрографії для складання 

морських карт і лоцій; наукові розвідки щодо використання специфічних засобів 

(карт і лоцій) і методів (гідрографічні і гідрологічні вимірювання) навчання.   

До джерел першої групи віднесено видання офіційного характеру, що 

друкувалися державними установами. Це: «Морський збірник» (1848-1919 рр.), 

«Морські записки» (1801 р., 1 том), «Записки ученого комітету Морського штабу Її 

Імператорської високості» (1828-1845 рр., 17 частин) «Записки Адміралтейського 

департаменту, що стосуються мореплавання, наук та словесності» (1807-1827 рр., 13 

томів), «Записки Гідрографічного Департаменту Морського міністерства» (1842 -

1852 рр., 10 томів), «Записки Гідрографічного депо» (1835-1837 рр., 5 частин). На 

сторінках цих видань розповідалося про події, що відбувалися у морській справі 

загалом, описувалися гідрографічні роботи, що проводилися на усіх водних 

просторах імперії, у тому числі й на Чорному та Азовському морях. Авторами 

тематичних статей виступали державні діячі (О.  Шишков, історіограф флоту; 

М. Кумані, керівник Чорноморського гідрографічного депо та ін.), науковці 

(Л. Багров, В. Кордт, Єгор та Михайло Манганарі та ін.) і флотоводці (М.  Лазарєв, 

С. Макаров, Ф. Ушаков та ін.), морські офіцери (П. Гамалея, Г. Саричев, 

П. Крузенштерн та ін.). 

Окремі аспекти діяльності державних установ, до яких належали і 

гідрографічні служби, знаходимо у працях істориків України та воєнно -морських 

істориків імперського періоду – В. Антоновича, М. Аркаса, Д. Багалія, 

Д. Яворницького; радянських часів – Л. Безкровного, І. Крип’якевича та ін. 

Висвітлюючи історію південноукраїнських земель, вони описують й походи вчених-

мандрівників, які вивчали Північне Причорномор’я (водні шляхи зокрема).  

Вагому роль у дослідженні різних аспектів історії півдня України відігравало 

Одеське товариство історії та старожитностей (1839-1922) та його засновник, відомий 

науковець і громадський діяч, М. Мурзакевич (1806-1883). Під його редакцію 

товариство видавало «Записки Одесского общества истории и древностей» (1844-

1919 рр., 33 томи), у яких часто публікувались матеріали гідрографічних та 

топографічних експедицій, відомості про морські походи та діяльність морських 

навчальних закладів [1]. На сторінках цього видання можна зустріти вагомі праці 

керівника Одеського Статистичного комітету Аполлона Скальковського (1808 -1898) 

[2] та професора Рішельєвського ліцею Пилипа Бруна (1804-1880), об’єктами 

досліджень яких виступала статистика та економіка краю, культура й осв іта 

населення, картографія [3].  

Ядро другої групи склали спеціальні тематичні збірки, такі як: «Звіти 

директора Гідрографічного департаменту Морського міністерства» (1854-1883 рр.) та 

щорічні звіти Головного Гідрографічного управління (1885-1916 рр.). У них 

міститься статистика про результати гідрографічних досліджень, відомості про 

діяльність гідрографічних організацій, південних зокрема [4; 5].  

До джерел третьої групи віднесено «Матеріали для історії російського флоту» 

(1865-1904 рр., 17 томів), на сторінках якого укладачі (С. Єлагін, Ф. Веселаго, 

С. Зеленой, С. Огородніков та ін.) розміщували відомості про підготовку морських 

спеціалістів, організацію і зміст навчання морських навчальних закладів, 

використання при цьому різних навчальних засобів [6].  
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Особливої уваги у ракурсі нашого дослідження заслуговують праці першого 

українського історика картографії В. Ляскоронського (1860-1928), якого сучасники 

вважають зачинателем проблеми персоналій великих гідрографів і картографів 

минулого, таких як: Ґійом Боплан, який у 1650 р. видав цінну і цікаву працю про 

Україну і козаків; Вільгельм Гондт (Гондіус), який у 1647  р. вигравірував карту 

України; Веніамін Кордт, який підготував доробок «Матеріали до історії картографії 

України» [7]. Сучасні дослідники, А. Герус, Л. Колотило, С. Половка, Ю. Пряхін, 

Т. Шовкопляс та ін. продовжують вивчати внесок відомих гідрографів імперського 

періоду (наприклад, Ф. Дриженка, родини Манганарі) у розвиток практичної 

гідрографії, використовуючи нове методологічне підґрунтя й раніше невідомі архівні 

документи [8; 9].  

Значний внесок у розробку названої проблеми зробили сучасні науковці, 

зокрема Т. Мітковська (дисертаційне дослідження «Розвиток гідрографії в 

Північному Причорномор’ї у ХІХ – на початку ХХ ст.») [10], Р. Сосса (навчальний 

посібник «Історія картографування території України») [11], Б.  Замерзлий 

(монографія «Діяльність метеорологічної служби Азово-Чорноморського басейну») 

та ін.  

Названі вище та інші науковці картографічну діяльність вважають науковим 

феноменом, що супроводжує розвиток суспільства, карту (лоцію) – результатом 

людської діяльності; у межах нашої наукової розвідки карти і лоції розглядаються як 

специфічні засоби навчання вихованців морських навчальних закладів, а 

гідрографічні (топографічні, гідрологічні, метеорологічні) дослідження – вивчення 

рельєфу дна і берегового рельєфу морів, озер і річок, визначення особливостей 

гаваней, конфігурації берегової лінії (включаючи штучну інфраструктуру для 

судноплавства), проміри глибин, визначення вітрового режиму, кліматичних умов, 

фізичних властивостей води, припливів і течій – як вид навчальної діяльності.  

Слід відмітити, що більшість архівних матеріалів з історії Північного 

Причорномор’я, особливо такі, що стосуються Чорноморського флоту та системи 

його забезпечення, сьогодні зберігається в архівах Санкт-Петербургу і тому є 

недоступними (у відкритому доступі – електронних каталогах – можна знайти лише 

поодинокі документи різних років). Зважаючи на місце розташування установи, 

аналізу якої присвячена стаття (воєнно-морський центр м. Миколаїв), основу 

джерельної бази склали документи, що зберігаються у державному архіві 

Миколаївської області, архіві Миколаївської астрономічної обсерваторії, 

Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені О.  Гмирьова, фондах 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею, зокрема його філії – музею 

суднобудування та флоту. Окремі документи знайдено у Центральному державному 

історичному архіві України (м. Києв) та державному архіві Одеської області.  

Виклад основного матеріалу. У процесі вивчення названих джерел 

встановлено, що гідрографія зароджувалася як область практичних знань, необхідних 

для забезпечення мореплавання. Із розширенням географії морських походів, 

технічним та економічним розвитком людства змінювалися й вимоги та конкретний 

зміст гідрографічних досліджень, проте основним способом зберігання і 

представлення їх результатів залишалася карта – графічне зображення сукупності 

елементів географічного середовища (морська карта відображує властивості й форму 

узбережжя, глибини, загальний характер і структуру морського дна, місцеположення 

навігаційних небезпек, припливи і відпливи, навігаційні застереження, створені 

людиною) на площині та лоція – текстовий опис морів, річок та узбережжя [12].  

Як відомо з історичних документів, від початку ХVІІІ століття мореплавці 

користувалися морськими картами фламандського гідрографа Герарда Меркатора, які 

вперше були виконані у зручній рівнокутній циліндричній проекції, і у 1569  р. 

вийшли друком у вигляді збірника. Спираючись на них, викладався курс 
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природничих дисциплін (пласкої геометрії і географії зокрема) у морських 

навчальних закладах. Не менш популярними були й навігаційні карти голландського 

картографа Луки Вагенера, створені на основі вимірів глибин (із позначенням проток, 

підводних каменів і мілководдя, якірних стоянок), надруковані у двотомному 

зібранні (1584-1585), що отримав назву «атлас» (термін вперше було введено у 

науковій обіг) [12].  

Перша Спеціальна карта України (без південних територій, які на той час 

належали Османській імперії) із позначенням не лише річок і шляхів (нижньої течії 

Дніпра зокрема), а й значної кількості населених пунктів, була створена Гійомом 

Бопланом і надрукована у 1650 р. [11, с. 85]. Першими, офіційно визнаними, 

науковими результатами вивчення акваторії Азово-Чорноморського регіону 

вважаються вимірювання, здійснені капітаном П.  Памбургом і штурманом Х. Отто 

під час виконання дипломатичної місії – доставки у 1699 р. російського посла 

Є. Українцева та членів посольства до Стамбулу (Туреччина) на кораблі «Крепость» 

[13]. 

Організована участь держави у складанні карт для мореплавання в Російській 

імперії була запроваджена Петром І. Він не лише заснував державну установу – 

Адміралтейств-колегію, яка збирала інформацію і виготовляла карти, а й залучив 

офіцерів-викладачів відкритої у 1701 р. школи навігаційних та математичних наук до 

топографічних і гідрографічних зйомок і зобов’язав їх навчати цьому вихованців 

(кадетів). Упродовж першої чверті XVIII століття було налагоджено підготовку 

гідрографів, топографів і картографів, створено друкарську базу для видання 

морських карт (тут видавалися й навчальні карти та атласи, наприклад, «Атлас, 

створений на користь і вжиток для юнацтва...», 1737  p.). У 1777 р. у складі 

Адміралтейств-колегії була створена спеціальна картографічна креслярська 

майстерня, яка почала централізовано готувати морські карти [14].  

Приєднанням Кримського півострову та Північного Причорномор’я до 

Російської імперії (кінець XVIII ст.) розпочинається історія Чорноморського флоту, 

який потребував гідрографічного забезпечення, та історія морської освіти, яка 

розпочала своє становлення саме на цих територіях. З 1801 року у головній воєнно -

морській базі флоту – м. Миколаєві – при Чорноморському штурманському училищі 

було здійснено перші метеорологічні спостереження, топографічні зйомки узбережжя 

й гідрографічні дослідження. Трохи пізніше такі роботи були організовані у Херсоні 

(1808), Одесі (1821) та Севастополі (1824) [14].  

У 1803 р. за ініціативи адмірала де Траверсе, Головного командиру портів 

Чорного моря і воєнного губернатора Севастополя та Миколаєва, для збору та 

зберігання креслень кораблів флоту, журналів з описами моря і навігаційних карт 

Чорного та Азовського морів, а також для складання та виправлення карт у 

Миколаєві було створено спеціальну службу – Депо карт Чорноморського флоту – 

окрему структуру, а не підрозділ загальнодержавного Депо карт Російської імперії, 

заснованого у 1797 р. (саме тут офіцерами флоту Є. Берсеньєвим і С. Пустошкіним 

було створено перший атлас Чорного моря (1785), який складався з 11 карт; 

упродовж 1797-1798 pp. видано перший опис північного берега Чорного моря, 

виконаний капітаном І. Біллінгсом). У цей час (1805) при реорганізації морського 

відомства було засновано Державний Адміралтейський департамент, до якого від 

Адміралтейств-колегії перейшли справи з гідрографічного дослідження морів, 

укладання й видання морських карт і посібників для плавання.  

Наглядачем (очільником) Депо карт упродовж 1807-1808 рр. був генерал-

майор Пантелеймон Адамопуло (1768-1835), випускник морського кадетського 

корпусу, який чітко уявляв необхідні дії і заходи із навігаційно -гідрографічного 

забезпечення флоту. Пізніше він був призначений директором Чорноморського 
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штурманського училища, до якого передав певну кількість морських карт і лоцій для 

навчання. 

У 1809 р. Депо очолив морський офіцер Іван Будіщев (1870-1828), який 

підготував і видав «Атлас Чорного моря», «Морський путівник Азовським і Чорним 

морями» та «Лоцію, або морський путівник» – доробки, якими до 1842 р. 

користувалися не лише флотські офіцери, а й вихованці морських навчальних 

закладів Миколаєва та Херсона [15, с. 292].  

У період 1825-1829 рр. та упродовж 1832-1856 рр. директором вже 

реорганізованого Чорноморського гідрографічного Депо був нащадковий морський 

офіцер Микола Кумані (1793-1869). За його ініціативи у 1825 р. було сформовано 

гідрографічну експедицію під керівництвом капітана ІІ-го рангу Єгора Манганарі, 

яка упродовж наступних 10-ти років проводила топографічну зйомку і опис 

узбережжя Чорного моря. Під керівництвом М.  Кумані за результатами 

гідрографічної експедиції Є. Манганарі у 1833 р. було видано «Карту Азовського 

моря», у 1834 р. – «Карту Чорного моря», а у 1842 р. – «Атлас Чорного і Азовського 

морів». Унікальності цьому атласу додали 16 листів з видами Чорноморського  

узбережжя, зняті з натури академіком О. Кухаревським (роботи із гравірування цих 

картин виконували англійські майстри). На підставі відомостей, зібраних 

лейтенантами І. Шестаковим та Г. Бутаковим (майбутніми морськими міністрами) та 

Михайлом Манганарі у типографії депо у 1851 р. було опубліковано першу 

систематичну лоцію Чорного моря [16]. Названі документи значно збагатили як 

теорію, так і дидактичну базу морської освіти.  

Слід відмітити, що у 1827 р. було створено імперське Управління генерал-

гідрографа, яке структурно складалося із канцелярії та гідрографічного депо, що 

мали по два відділення кожен. Перше відділення канцелярії здійснювало управління 

основною гідрографічною діяльністю, зокрема призначенням гідрографічних 

експедицій; друге – збирало відомості про плавання воєнних кораблів. Перше 

відділення гідрографічного депо у своєму розпорядженні мало бібліотеку, музей та 

архів для зберігання карт, атласів, лоцій шканечних (вахтових) журналів та інших 

документів; друге займалося укладанням і видавництвом морських карт, атласів і 

лоцій, забезпеченням воєнного і комерційного флотів цими посібниками і 

морехідними інструментами. Першим і єдиним генерал-гідрографом був віце-адмірал 

Гавриїл Саричев (1763-1831), який окрім адміністративної діяльності займався й 

науковою – написав чимало праць, серед яких «Правила морської геодезії» (1804, 

1825). Першим і єдиним директором гідрографічного депо був генерал Фрідріх 

Шуберт (1789-1865), який також поєднував адміністративну й наукову діяльності 

(праці з топографії). У 1837 р. звання генерал-гідрографа було скасоване, управління 

гідрографічною частиною передано щойно створеному Гідрографічному 

департаменту, директорами якого послідовно були: генерал-лейтенант А. Вілламов 

(1837-1854), віце-адмірал барон Ф. Врангель (1854-1855), кілька місяців, після 

призначення Ф. Врангеля Морським міністром, посаду обіймав контр-адмірал 

Б. Глазенап, після – контр-адмірал M. Рейнеке (1855-1859), віце-адмірал С. Зеленой 

(1859-1874), віце-адмірал Г. Вевель фон Крігер (1874-1881), генерал-лейтенант 

Ф. Веселаго (1881-1892) [16]. Як бачимо, посади обіймали знані мореплавці, науковці 

та викладачі морських навчальних закладів (у минулому). Отже, гідрографічна 

служба через своїх керівників мала безпосереднє відношення не лише до теорії 

морської освіти (зокрема через створення навчальних книг), а й до її практики.  

Одразу після закінчення Кримської війни (1856), у результаті якої 

Чорноморський флот практично перестав існувати, роботи Гідрографічного депо 

майже припинилися. Через це у 1860 р. Чорноморське депо було закрите, 

Гідрографічне відділення перетворено на Гідрографічну частину Миколаївського 
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морського порту, до складу якої увійшло картографічне відділення. Саме воно тепер 

займалося укладанням карт і путівників для кораблів, що залишилися.  

Початок нового етапу у дослідженні басейну Чорного та Азовського морів 

поклала Гідрографічна експедиція під керівництвом капітана I-го рангу В. Зарудного 

(упродовж 16-ти років, починаючи із 1871 р., проводилися астрономо-геодезичні 

роботи на західному, північному та східному узбережжях Чорного моря, Керченській 

протоці та на узбережжях Азовського моря), за результатами якої у 1889  р. було 

видано (а у 1903 р. перевидано) лоцію Чорного моря, яка містила окремі розділи лоції 

Азовського моря. У наступні роки вивчення басейну названих морів продовжувалися: 

гідрографічна експедиція барона Ф. Вранґеля (1881-1882) та гідрографічні роботи під 

керівництвом адмірала С. Макарова надали підстави для теоретичного обґрунтування 

причин течій між Чорним і Мармуровими морями та непрямих оцінок водного обміну 

[13]. Результати інших гідрографічних досліджень, що виконувалися Чорноморським 

депо, використовувалися для доповнення атласу карт, планів міст-портів: 

Севастополя, Одеси, Новоросійська, Батумі, Генічеська, Бердянська, Маріуполя .  

У 1885 р. відбулася чергова реорганізація Морського міністерства, 

Гідрографічний департамент було перетворено на Головне гідрографічне управління. 

Його першим очільником було призначено віце-адмірала Романа Баженова (1821-

1896), який одночасно був головою Морського ученого комітету. Наступними 

директорами департаменту були: генерал-майор Корпусу флотських штурманів 

Н. Пущін (також очолював Морський учений комітет), генерал-майор того же 

корпусу К. Михайлов, відомий мореплавець І. Назімов, адмірал Я.  Гільтебрандт, 

генерал-лейтенант А. Вількіцький. Всі очільники були випускниками морського 

кадетського корпусу, мали чималий досвід мореплавання, зокрема у гідрографічних 

експедиціях. Загальними зусиллями директорів на початок ХХ століття імперська 

Гідрографічна служба являла собою структурний підрозділ Морського міністерства, 

мала 30-річний план гідрографічних робіт, що включали метеорологічні та 

гідрологічні дослідження, була представлена у Постійній міжнародній асоціації 

судноплавних конгресів, на міжнародних виставках і конференціях з мореплавання 

зокрема. До 1917 р. Головне гідрографічне управління видало понад 60 карт Чорного 

та Азовського морів. 

У період з 1887 р. до 1908 р. гідрографічні роботи на Чорному і Азовському 

морях продовжувала Окрема зйомка – реорганізована Гідрографічна експедиція. За ці 

роки було закінчено детальний опис Азовського моря і російських берегів Чорного 

моря. У 1886 р. Гідрографічна частина Миколаївського порту була перетворена на 

Дирекцію маяків і лоцій Чорного і Азовського морів. До складу Дирекції увійшла і 

картографічна, яка постачала флот та навчальні заклади карти та посібники. 

Упродовж 1890-1891 рр. відбулася експедиція під керівництвом полковника 

І. Шпиндлера, яка зібрала значний матеріал з гідрології. Починаючи із 1908  р., 

гідрографічні роботи на Чорному й Азовському морях значно скоротилися, до 1914  р. 

виконувалися Окремою гідрографічною партією.  

Викладене дає підставу зробити такі висновки. Певний внесок у розвиток 

гідрографії південного регіону внесли імперські гідрографічні структури та їх 

очільники, проте гідрографічні служби Миколаєва, будучі окремими державними 

службами, відіграли вирішальну роль у забезпеченні мореплавства в Азово -

Чорноморському басейні. Науково-прикладні напрацювання названих та інших 

гідрографів займають гідне місце не лише у воєнно-морській історії, а й в історії 

морської освіти, оскільки створювані ними карти і лоції використовувалися у 

підготовці морських спеціалістів. 
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Kuzmenko V., Ryabukha I. Contribution of hydrography services and outstanding 

hydrographers into development of theory and practice of maritime education (beginning 

of 19th – beginning of 20th century) 

Contribution of hydrography services, their heads and officers into development of 

theory and practice of maritime education is highlighted. The most outstanding works of 

hydrographers that had been used for a long time as educational practical aids at maritime 

educational establishments are considered. Special attention is paid to hydrographers? 

who worked in the South of the Russian Empire (presently – Ukraine) and conducted 

description of the Black and Azov Seas.  
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