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ВИНИКНЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ НА 
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХІХ СТ.) 

 
У статті в хронологічній послідовності, на підставі багатьох опрацьованих 

історичних та архівних джерел висвітляютьсѐ становленнѐ системи освіти на 
південноукраїнських землѐх, що розпочалосѐ в 1780-х роках. Характеризуютьсѐ 
дискусійне питаннѐ про існуваннѐ Херсонського морського кадетського корпусу, що 
підтверджуютьсѐ фактом  розпорѐдженнѐ імператриці Катерини ІІ в 1783 році – році 
заснуваннѐ Чорноморського флоту й саме в Херсоні – «морських воротах» Чорного морѐ. 

Автором наводѐтьсѐ факти і аналізуятьсѐ думки вчених про те, що з кінцѐ 
XVIII до початку ХІХ століттѐ відбувалосѐ виникненнѐ навчальних закладів морського 
профіля з різними умовами отриманнѐ освіти. 

Ключові слова: морська освіта, історичні події, навчальні заклади, морські 
спеціалісти, училища, умови навчаннѐ, українські землі. 

 
Постановка проблеми. Досліджуячи процеси становленнѐ й розвитку 

морської освіти на південних українських землѐх, ѐкі до початку ХХ ст. 
входили до складу Російської імперії, розглѐнемо обставини, за ѐких Росіѐ 
отримала ці території. Як відомо з історичних джерел *4, с. 93+, наприкінці 
XVIII ст., у результаті кількох успішних російсько-турецьких та російсько-
османських військових кампаній, на завойованих Азовському та 
Чорноморському узбережжѐх і гирлі Дніпра було засновано кілька портів і 
міст, серед ѐких: Олександрівськ (1770), Феодосіѐ (1771), Керч (1775), 
Катеринослав (1778), Херсон (1778), Миколаїв (1784), Маріуполь (1779), 
Севастополь (1783), Очаків (1792), Одеса (1794). У 1785 р. з числа козаків, що 
воявали разом із росіѐнами з турками, створяютьсѐ Чорноморське козаче 
військо, ѐке самостійно виготовлѐю човни й тому маю власний гребний флот; 
Олешки – колишнѐ Олешківська січ, стаять осередком суднобудуваннѐ. 

Прагнучи захистити свої території та продовжити економічне 
зростаннѐ, Росіѐ створила і розвивала не лише Азовську флотилія та 
Чорноморський флот, а й внутрішня й зовнішня торгівля. Задлѐ цього їй 
потрібні були спеціалісти різних спеціальностей, морської справи зокрема. 
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Ґрунтуячись на відомостѐх архівних документів, можна стверджувати, 
що становленнѐ системи освіти на південноукраїнських землѐх розпочалосѐ в 
1780-х роках, майже одразу післѐ приюднаннѐ нових територій. Так, у 1773 р. 
в Олександрівську було відкрито гарнізонну школу, у 1783 р. у Херсоні 
засновано військово-кантонійське училище, в Олешках у 1874 р. відкрилосѐ 
4-х класне училище, у Катеринославі – народне училище [5, с. 82]. Діти купців, 
різночинців і солдат отримали можливість здобувати загальну та професійно 
оріюнтовану освіту. Відкривалисѐ церковно-приходські та світські навчальні 
заклади; відповідно до статуту народних училищ 1786 року, длѐ дітей Чор-
номорського козачого війська створявалисѐ парафіѐльні та січові школи *27+. 

Аналіз актуальних досліджень. Дискусійним на сьогодні залишаютьсѐ 
питаннѐ про існуваннѐ Херсонського морського кадетського корпусу, про 
ѐкий згадуютьсѐ у працѐх окремих науковців, зокрема Д. Афанасьюва *1+, 
Я. Нагрибельного *15, с. 47–50+, С. Огороднікова *17, с. 87–105+, В. Хода-
ковського *28, с. 14–15+, О. Чорного *32, с. 221–227] та ін. Окремі відомості, 
пов’ѐзані з історіюя заснуваннѐ цього навчального закладу, можна зустріти в 
іменних указах Катерини ІІ Новоросійському генерал-губернатору, зокрема 
«О переводе Училища длѐ единоверных иностранцев при Артиллерийском 
кадетском корпусе учрежденного, в город Херсон» [21, с. 861] та ордерах 
кнѐзѐ Г. Потьомкіна, опублікованих у Записках Одеського товариства історії та 
старожитностей. Не дивно, що імператрицѐ віддала таке розпорѐдженнѐ 
саме в 1783 році – році заснуваннѐ Чорноморського флоту й саме в Херсоні – 
«морських воротах» Чорного морѐ. 

Мета дослідження – обґрунтувати виникненнѐ навчальних закладів 
морського профіля на південноукраїнських землѐх (кінець ХVІІІ – початок 
ХІХ століттѐ).  

Длѐ досѐгненнѐ мети було поставлено такі задачі: 
1. Здійснити пошукову роботу архівних матеріалів із досліджуваної 

проблеми.  
2. Проаналізувати архівні та історичні джерела щодо послідовності 

виникненнѐ навчальних закладів морського профіля на 
південноукраїнських землѐх (кінець ХVІІІ – початок ХІХ століттѐ), зокрема 
на Херсонщині. 

3. Обґрунтувати зв’ѐзок історичних подій із формуваннѐм морських 
навчальних закладів та змінами щодо організації освітнього процесу на 
різних етапах його розвитку. 

Методи дослідження. Використано такі загальнонаукові методи 
дослідженнѐ: емпіричні (спостереженнѐ, дослідницький і опис); теоретичні 
(аналіз, синтез, узагальненнѐ і класифікаціѐ), системний, функціональний, 
конкретно-соціологічний.  

Виклад основного матеріалу. З історичних документів *6, с. 120–123] 
відомо, що Гімназія чужоземних одновірців, ѐка функціонувала при 
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Артилерійському та Інженерному кадетському корпусі в Санкт-Петербурзі, 
було відкрито за політичноя ініціативоя графа О. Орлова в 1775 р. 
Прийнѐти й розмістити дітей, розробити організаційно-нормативне 
підґрунтѐ – статут і штат гімназії мав директор Артилерійського та 
Інженерного кадетського корпусу генерал М. Мордвинов [25]. 

За статутом у гімназії навчалисѐ діти дворѐнського й недворѐнського 
походженнѐ (греки, болгари, серби, хорвати, українці, полѐки) віком 12–16 
років. За навчаннѐ та обмундируваннѐ сплачуваласѐ певна платнѐ, від ѐкої 
були звільнені діти, чиї батьки загинули на службі Вітчизні. Під керівництвом 
педагогів, вихователів і командирів вихованці вивчали Закон Божий, 
благочестѐ, догми христиѐнської віри, ювангельське вченнѐ, російську, 
німецьку, французьку, італійську, турецьку або грецьку мови (обов’ѐзково 
вимагалосѐ вивченнѐ лише двох мов), закони держави, арифметику, алгебру, 
геометрія, історія, політичну географія, маляваннѐ, танці, фехтуваннѐ та 
артилерійське мистецтво. Оскільки заклад готував і майбутніх штурманів та 
кораблебудівників, вивчалисѐ навігаціѐ та інженерна справа 
(кораблебудуваннѐ), будова й управліннѐ кораблем *12, с. 156–159]. 
Навчаннѐ тривало чотири роки, післѐ закінченнѐ ѐкого випускники складали 
публічні іспити («испытаниѐ в науках») і направлѐлисѐ на службу; бажаячі 
вступали до Артилерійського, Морського або Інженерного кадетського 
корпусу й навіть Академії наук *25, с. 108–110]. 

Наголосимо, що на відміну від інших навчальних закладів, випускні 
іспити в гімназії відбувалисѐ в урочистій обстановці, коли молоді ляди 
демонстрували свої знаннѐ перед запрошеними гостѐми – батьками, 
особами дипломатичного корпусу, представниками громадѐнських і 
військових відомств. Вивченнѐ документів із особистого архіву кнѐзѐ Г. 
Потьомкіна дозволило встановити, що найуспішніших випускників 
нагороджували золотими і срібними медалѐми (уперше в історії освіти), 
успішних – книгами (з дисциплін, у ѐких їх навчальні здобутки були 
найвищими); публічні виступи та випускні роботи кадетів – фортифікаційні 
кресленнѐ, навігаційні розрахунки та артилерійські малянки друкували на 
сторінках «Санкт-Петербургских ведомостей». Більше того, кращі 
випускники отримували офіційну подѐку директора навчального закладу й 
певні пільги при призначенні на посади *13, с. 293+. 

Готуячись до виконаннѐ розпорѐдженнѐ імператриці, у 1783 р. (післѐ 
смерті М. Мордвинова) гімназія відділѐять від Артилерійського та 
Інженерного корпусу, вона стаю самостійним навчальним закладом і 
отримую фінансуваннѐ та приміщеннѐ длѐ розташуваннѐ; директором 
призначаять колишнього викладача Петербурзького морського 
кадетського корпусу, полковника П. Волховського *11, с. 156+. На жаль, про 
здійсненнѐ переводу гімназії до Херсона документальних підтверджень не 
зберіглосѐ, існуять лише непрѐмі свідченнѐ, ѐкими оперуять дослідники. 
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Наприклад, рапорт Г. Потьомкіну обер-інтенданта Д. Афанасьюва, у ѐкому 
зазначено: «27 вихованців навчаятьсѐ морській навігації, частково 
маневрування, властивостѐм і побудові різних похідних шеренг…, назвам 
приладдѐ, практичним діѐм при управлінні судном на морі» *18, с. 216+. 
Або наѐвність у загальному морському списку російського флоту, 
підготовленого істориком воюнно-морського флоту Ф. Веселаго *4+, 
«выпускников Херсонского кадетского корпуса» *28, с. 19–20]. 

У процесі дослідженнѐ встановлено факт прибуттѐ з Петербурга до 
Херсону у 1783 р. першої партії флотських спеціалістів (кілька тисѐч) – 
матросів, канонірів, морських солдат, різних мастерових лядей, частина з 
ѐких потрапила до адміралтейства на службу, частина – в порт длѐ 
будівництва кораблів. Оскільки морѐків різних спеціальностей длѐ 
комплектації складу судових екіпажів не вистачало, серед молодих лядей 
обиралисѐ (за фізичними даними) придатні длѐ мореходства, ѐкі 
проходили навчаннѐ в досвідчених морѐків прѐмо в порту *20, с. 64+. Саме 
ця підготовку морських спеціалістів, ѐких в організаційних цілѐх об’юднали 
в таке військове формуваннѐ, ѐк корпус, автори деѐких публікацій 
пов’ѐзуять із започаткуваннѐм Морського кадетського корпусу. 

Вивчивши значний обсѐг архівних документів, що зберігаятьсѐ на 
території України, та документів з російських електронних архівів, 
беззаперечними вважаюмо факти прийому до корпусу в Санкт-Петербурзі 
за особистим розпорѐдженнѐм Г. Потьомкіна янаків із Таврійської області, 
створеної в 1874 р. на території Кримського ханства в минулому, Приазов’ѐ 
та північного Причорномор’ѐ; проходженнѐ учнѐми гімназії морської 
практики на Херсонських і Олешківських верфѐх; прийнѐттѐ екзаменів 
Чорноморським адміралтейством, заснованим у Херсоні у 1785 р., на 
отриманнѐ званнѐ шкіпера *19, с. 764+. Документально доведеним також 
можна визнати факт відкриттѐ навігаційного класу в гімназії в 1789 р. (рік 
зміни директора) і відправленнѐ до Херсона в цьому ж році одного вчителѐ 
навігації, двох мічманів та 23-х учнів гімназії (чи з місіюя започаткуваннѐ 
корпусу чи длѐ проходженнѐ практики – установити не вдалосѐ) [8]. 

Слід відмітити, що в 1788 р. в Херсоні було засновано «Приказ 
общественного призрениѐ» (Приказ громадської опіки) – фінансово-
кредитної установи, ѐка серед інших питань займаласѐ влаштуваннѐм у місті 
шкіл, лікарень та «богоугодных заведений» *9, с. 313+. В архіві ціюї установи 
відсутні документи щодо функціонуваннѐ морського кадетського корпусу. 
Хоча цей факт може свідчити лише про те, що фінансуваннѐ й контроль за 
діѐльністя цього навчального закладу не входили до кола її компетенцій. 

На жаль, про період 1789–1792 рр. відомо дуже мало, окрім факту 
підготовки спеціалістів длѐ Чорноморського флоту в різний спосіб. Згідно з 
матеріалами російських архівів, у цей період майже всі випускники 2-го 
морського корпусу (громадѐнські чини також) направлѐлисѐ служити на 
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Чорноморський флот, оскільки «общаѐ военно-политическаѐ обстановка 
была понѐтна и хорошо известна, а климат ѐвлѐлсѐ привычным, во многом 
благоприѐтствовал выполнения служебных обѐзанностей, сохранения 
высокой работоспособности и здоровьѐ» *26+. Відподіно до матеріалів 
українських архівів, морські спеціалісти готувалисѐ безпосередньо в порту, 
де навчалисѐ й одразу проходили практику. 

У 1792 р. Катерина ІІ затвердила нові штати длѐ всіх кадетських 
корпусів, у цьому ж році гімназіѐ стала Корпусом чужоземних одновірців із 
новим штатом та розширеним переліком предметів *5+ – добавилисѐ сферіка 
та астрономіѐ, артилеріѐ та фортифікаціѐ, логіка; посилиласѐ увага до 
морської практики. У 1796 р., післѐ смерті імператриці, указом Павла І корпус, 
ѐкий на той час мав гарну навчальну базу, власні приміщеннѐ, визнаннѐ й 
авторитет у суспільстві, роками перевірену систему підготовки морських 
спеціалістів, був розформований. При цьому білѐ 100 осіб було переведено 
до Морського корпусу, ѐких по його закінчення направлено на 
Чорноморський флот [24]. Цікавим вважаюмо існуваннѐ певних посилань на 
перевід у 1795 р. морського корпусу з Херсона до Миколаюва *16, с. 376] 
та *17, с. 90+. Знову стикаюмосѐ з ситуаціюя, коли автори публікацій 
зазначаять певні події без посилань на архівні документи. 

Отже, дотримуячись різної думки щодо існуваннѐ Херсонського 
кадетського корпусу, усі вище названі автори одностайні в одному – у 
Херсоні впродовж 1783–1796 років відбуваласѐ підготовка морських 
спеціалістів повного спектру: від кораблебудівників до фахівців 
експлуатації кораблів на морі. Незгасаяча увага до такого цікавого 
навчального закладу й неоднозначні твердженнѐ щодо умов його 
функціонуваннѐ, на наш поглѐд, пов’ѐзано з тим, що кадетським корпусам 
у структурі тогочасної освіти відводилосѐ чільне місце. У цих 
спеціалізованих навчальних закладах, переважно закритого типу, з початку 
1730-х рр. виховували воюнно-морських офіцерів – так звану еліту флоту. 
Історіѐ підтверджую, що випускники кадетських корпусів дійсно ставали не 
лише видатними капітанами кораблів, переможцѐми військових баталій та 
адміралами, а й знаними державними діѐчами, відомими морськими 
мандрівниками та науковцѐми. Отже, не дивно, що значна кількість 
сучасних науковців переймаютьсѐ питаннѐм існуваннѐ Херсонського 
морського корпусу – першого на українських землѐх. 

У 1796 р. Азовський і Чорноморський флоти, ѐкі були автономними, 
указом Павла І передаятьсѐ до відомства Адміралтейств-колегії, а правліннѐ 
Чорноморського адміралтейства, разом із головнокомандувачем та деѐкими 
майстернѐми, з Херсона переносѐтьсѐ до Миколаюва *30, с. 2+. У 1797 р. 
імператор, ѐкий мав чин віце-адмірала й переймавсѐ морським флотом, 
розпорѐдивсѐ перед закладаннѐм будівництва кораблів надавати йому на 
розглѐд «чертежи оных, нехудо и модели…» *3+. Це стало поштовхом до 
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відкриттѐ в 1798 р. длѐ потреб Балтійського і Чорноморського флотів та 
Санкт-Петербурзького і Чорноморського Адміралтейств «Училищ длѐ 
штурманских учеников и учеников корабельной архитектуры»: у Кронштадті 
та Миколаюві – штурманських, у Петербурзі та Херсоні – корабельної 
архітектури. Учні, що навчалисѐ в цих закладах, мали набувати «совершенное 
и основательное познание в науках, к должности каждого принадлежащих, 
через что со временем и будут иметь флоты искусных штурманов и 
кораблестроителей» *22, с. 351–352]. 

До обох училищ приймалисѐ діти дворѐн, різночинців, офіцерів і солдат 
віком 9–12 років, ѐкі вміли читати й писати, мали гарне здоров’ѐ і належні 
здібності. Навчаннѐ мало тривати шість-вісім років та вклячати вивченнѐ 
правопису, арифметики, геометрії, тригонометрії плоскої і сферичної, 
маляваннѐ та кресленнѐ планів, навігації, еволяції (маневруваннѐ кораблів), 
астрономії, англійської мови; еволяції, геодезії «употребление карт и 
инструментов», механіки та гідравліки, теорії кораблебудуваннѐ. При 
підготовці штурманів значна увага приділѐласѐ питаннѐм астрономії, геодезії, 
здійснення описів берегів, морським зйомкам. Саме тому практика з 
гідрографічних робіт часто доручаласѐ штурманам *14, с. 289–290]. 

Першим директором училища корабельної архітектури було 
призначено капітана 1-го рангу І. Овцина, ѐкий одночасно виконував 
обов’ѐзки капітана над Херсонським портом. Це училище через два роки 
було переведено до Миколаюва, а в 1803 р. взагалі було розформовано, 
оскільки на думку Комітету освіти при Адміралтейств-колегії, – достатньо 
одного такого закладу в Санкт-Петербурзі, куди й перевели учнів *23+. 

Післѐ переводу обидва училища розташувалисѐ в одному корпусі 
(у різних крилах), спеціально побудованому М. Фалюювим *15, с. 47–50]. 
Навчальний процес в училищах забезпечували офіцери та вчителі 
(наприклад, професор П. Суворов – випускник Оксфордського 
університету, Д. Сулима – дійсний член Одеського товариства історії та 
старожитностей *10+. Вихованці штурманського училища поділѐлисѐ на три 
класи, по закінчення ѐких передбачалосѐ обов’ѐзкове проходженнѐ 
практики *7+. Згідно зі Статутом військового флоту 1797 р. *29+ під час 
практики янаки виконували на кораблѐх штурманські обов’ѐзки, а саме: 
приймали з магазинів припаси, про що записували у спеціальну облікову 
книгу; стежили за веденнѐм географічних атласів і карт; тримали в 
належному стані всі морські вимірявальні прилади й книги, набували 
вміннѐ користуватисѐ ними; при виході в море перевірѐли стан штурвала, 
тросів, румпелів, руль-талей та інших складових системи кермуваннѐ 
судном. Практиканти вели записи у спеціальному журналі, де кілька разів 
на день зазначали напрѐм вітру та його силу, щогодинний курс судна та 
його швидкість, описували незнайомі береги, мілини, скелі, нові порти й 
гавані, а при необхідності робили замальовки у спеціальних альбомах. 
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Вихованці училища вдосконалявали своя майстерність у техніці 
виміряваннѐ глибин у відкритому морі й точному нанесенні отриманих 
показників на карту; наприкінці кожного днѐ звітували про виконану 
роботу старшому штурманському офіцерові кораблѐ. 

Випускники, ѐкі успішно прослухали курс морських наук та здійснили 
на морі три кампанії, склавши екзамени (ѐкі проводили особливий комітет 
штурманського училища), отримували званнѐ мічмана й призначеннѐ 
служити на кораблѐх Чорноморського флоту. При цьому випускники, ѐкі 
закінчили курс на відмінно, випускалисѐ штурманськими помічниками 14-
го класу; ті, що закінчили з добрими показниками – штурманськими 
помічниками унтер-офіцерського чину. 

Найбільші зміни в діѐльності училища стали за часи управліннѐ 
(1801–1805 рр.) ним віце-адмірала Марка Войновича – члена 
Чорноморського адміралтейського правліннѐ. У цей період було 
облаштовано друкарня, створено бібліотеку, придбано необхідну кількість 
астрономічних і фізичних інструментів; длѐ проведеннѐ практичних занѐть 
на подвір’ї закладу встановлено тренувальний фрегат «Денницѐ». Серед 
адміністративно-педагогічних надбань М. Войновича треба відмітити 
«Золоту» та «Чорну» книги: до першої заносили прізвища найкращих за 
успішністя учнів, до другої – ледацяг і порушників дисципліни. Він вважав, 
що «имена их да пребыли в училище и флоте незабвенны, в вечной ли 
чести или к вечному поношения» *31+. Успішним учнѐм в училищі 
надавалисѐ пільги, вони отримували атестати особливого зразка, 
неуспішних учнів відправлѐли служити в солдати, янги та матроси. 

У 1805 р., із призначеннѐм нового директора – віце-адмірала Н. 
Язикова, в училищі відбулисѐ зміни: до училища стали приймати лише 
обер-офіцерських дітей всіх відомств, до навчального плану додано нові 
предмети: Закон Божий, граматику, риторику, логіку, географія, історія, 
алгебру, гідравліку, початки фізики, французьку, італійську та турецьку 
мови, ѐку пізніше замінили на англійську *2+. У подальшому цей заклад ще 
кілька разів переформатовувсѐ, але не втрачав свого призначеннѐ – 
готувати спеціалістів до флоту. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, результатами дослідженнѐ ю те, що наприкінці XVІІІ ст. на південних 
територіѐх разом із Чорноморським флотом розвивалисѐ морська справа і 
морська освіта – створявалисѐ навчальні заклади, проводиласѐ підготовка 
спеціалістів безпосередньо в портах – на той час осередках не лише 
суднобудуваннѐ. Тому опрацьовані джерела становлѐть базу щодо 
подальшого вивченнѐ глибинних процесів та причинно-наслідкових 
зв’ѐзків у формуванні й розвиткові морської освіти на півдні України.   
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РЕЗЮМЕ 

Ляшкевич Антонина. Возникновение учебных заведений морского профилѐ на 
яжноукраинских землѐх (конец XVIII – начало XIX в.). 

В статье в хронологической последовательности, на основании многих 
обработанных исторических и архивных источников освещаетсѐ становление 
системы образованиѐ на яжноукраинских землѐх, которое началось в 1780-х годах. 
Характеризуетсѐ дискуссионный вопрос о существовании Херсонского морского 
кадетского корпуса, что подтверждаетсѐ фактом распорѐжениѐ императрицы 
Екатерины II в 1783 году - году основаниѐ Черноморского флота и именно в Херсоне - 
«морских воротах» Черного морѐ. 

Автором приводѐтсѐ факты и анализируятсѐ мнениѐ ученых о том, что с 
конца XVIII до начала XIX века происходило возникновение учебных заведений 
морского профилѐ с различными условиѐми получениѐ образованиѐ. 

Ключевые слова: морское образование, исторические событиѐ, учебные 
заведениѐ, морские специалисты, училища, условиѐ обучениѐ, украинские земли. 

 
SUMMARY 

Lyashkevich Antonina. Emergence of the education institutions of marine profile in 
the southern Ukrainian lands (the end of the XVIII – the beginning of the XIX century). 

In the article in chronological sequence, on the basis of many worked out historical 
and archival sources, formation of the education system in the southern Ukrainian lands, 
which began in the 1780s, is highlighted. The disputable issue of the existence of Kherson 
Maritime Cadet Corps is characterized, which is confirmed by the fact of the order of Empress 
Catherine II in 1783, the year when the Black Sea Fleet was founded in Kherson – the “sea 
gate” of the Black Sea. 

The author states that there are many different opinions about the existence of the 
Kherson Cadet Corps, and all the authors mentioned in our article are unanimous in one thing – 
in Kherson during 1783–1796 there was training of marine specialists of the full spectrum: from 
shipbuilders to specialists in the operation of ships at sea. From the end of the XVIII to the 
beginning of the XIX century there was formation of the education institutions of the marine 
profile with different conditions for getting education. 

Therefore, it is interesting that this was the impetus for opening in 1798 for the needs 
of the Baltic and Black Sea Fleets and St. Petersburg and Black Sea Admiralty of “Schools for 
navigator students and students of ship architecture”: in Kronstadt and Nikolaiev – 
navigators’, in St. Petersburg and Kherson – ship architecture. 

The first director of the ship architecture school was the captain of the 1st rank 
I. Ovtsyn, who at the same time served as the captain of the Kherson port. 

Major changes in the activities of the school took place during 1801–1805, when it 
was managed by vice-admiral Mark Voinovych – a member of the Black Sea Admiralty Board. 

In 1805, with the appointment of a new director – vice-admiral N. Yazykov, the school 
also changed. 
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The author concluded about the establishment of the education institutions of the marine 
profile in the southern Ukrainian lands in the XVIII – the beginning of the XIX century and the 
author’s perspectives on further study of the deep processes of marine education development. 

Key words: marine education, historical events, education institutions, marine 
specialists, schools, studying conditions, Ukrainian lands. 
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ЗАКЛАДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ТА ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОГО 
БАЗИСУ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ) 
 
У статті розглѐдаютьсѐ внесок науковців, державних та військових діѐчів 

другої половини XVIII століттѐ в розвиток вітчизнѐної морської освіти. Здійснено 
спробу відібрати з доробку видатних лядей того часу саме ті аспекти та роботи, 
що мали безпосередній вплив на становленнѐ професійних морських навчальних 
закладів і формуваннѐ їх методичної й загальнопедагогічної бази. З’ѐсовано, що 
напрацяваннѐ представників другої половини XVIII століттѐ склали основу 
майбутнього стрімкого розвитку системи підготовки морських фахівців. 

Ключові слова: морська освіта, підготовка морських фахівців, морська 
академіѐ, Морський корпус, підручник. 

 
Постановка проблеми. Розвиток науково-методичних та загальнопе-

дагогічних основ морської освіти у другій половині XVIII століттѐ, ѐкі мали 
значний вплив на еволяція підготовки кадрів длѐ військово-морського та 
торгівельного флоту на території сучасної України, ю маловивченим. Беручи 
до уваги постійно зростаячі вимоги міжнародної морської індустрії до рівнѐ 
підготовленості випускників морських навчальних закладів, а також ѐкості 
освітніх послуг, що надаятьсѐ в цих закладах, вважаюмо за необхідне 
звернутисѐ до дослідженнѐ внеску окремих діѐчів морської справи другої 
половини XVIII ст. у розвиток системи підготовки морських фахівців. 

Аналіз актуальних досліджень. Окремі дослідженнѐ в зазначеному 
напрѐмі проводились істориками морського флоту Ф. Веселаго, В. Берхом, 
М. Кладо, С. Огородніковим. Описом різноманітних аспектів системи 
підготовки кадрів длѐ морѐ займалисѐ В. Ходаковський, О. Чорний, Л. Ягупов. 

Мета статті – аналіз доробку державних та військових діѐчів, освітѐн і 
науковців другої половини XVIII століттѐ задлѐ виокремленнѐ їх внеску в 
розвиток морської освіти. 

Методи дослідження. У роботі використовувалисѐ методи аналізу й 
узагальненнѐ. 




