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РОЛЬ ВІЛЬНИХ МАТРОСІВ ТА ІНШИХ ТОВАРИСТВ У РОЗВИТКОВІ 

МОРСЬКОЇ ОСВІТИ У ХІХ СТОЛІТТІ 
 
Статтѐ досліджую історичні події, що стали необхідністя длѐ виникненнѐ 

товариств вільних матросів, а згодом і інших товариств, ѐкі сприѐли розвиткові 
Чорноморського торгівельного флоту. Зазначаютьсѐ, що початком цього процесу 
стали історичні події Запорізької Січі, коли переміщеннѐ човнів крізь Дніпровські 
пороги забезпечувало товариство лоцманів, ѐке було офіційно визнаним у ті часи. 
Автори, спираячись на факти з архівних документів, аналізуять вимоги щодо 
діѐльності вільних матросів, а також пільги, ѐкими могли користуватисѐ вони і їхні 
сім’ї. Роблѐтьсѐ висновки про те, що товариства вільних матросів та інших 
товариств, засновані на початку ХІХ століттѐ у придніпровських і придністровських 
поселеннѐх Азово-Чорноморського басейну, безпосередньо вплинули на формуваннѐ 
професійних морѐків на Півдні України. 

Ключові слова: вільні матроси, лоцмани, матроські товариства, 
Чорноморський флот, морська торгівлѐ, судноплавство, морська освіта. 

 
Постановка проблеми. Основним напрѐмом даного дослідженнѐ ю 

питаннѐ виникненнѐ товариств вільних матросів та інших товариств і роль 
їх діѐльності длѐ розвитку морської освіти Азово-Чорноморського басейну.  

На початку XIX століттѐ новонароджений Чорноморський флот, не лише 
військовий, а й комерційний, стрімко розвивавсѐ. Будівництво суден на 
верфѐх Херсона і Миколаюва ставало більш механізованим та дешевшим, 
морська торгівлѐ почала приносити чималий прибуток і значно активізувала 
розвиток інфраструктури південних територій – до побудови мережі заліз-
ниць важливу роль у процесі виробництва продукції, її обміну між окремими 
губерніѐми, відігравали водні шлѐхи і, ѐк невід’юмна їх частина, – працівники 
флоту. Разом із цим, кількість торгових кораблів різного типу зростала 
швидше, ніж кількість професійних морѐків. Тому судновласникам доводи-
лосѐ або наймати іноземних спеціалістів, зокрема штурманів і лоцманів 
(послуги ѐких коштували дуже дорого), або залучати лядей (переважно 
колишніх військових або вільних селѐн), ѐкі не мали належної підготовки.  

Тема вільних матросів Новоросійського края ю достатньо відомоя. 
Завдѐки авторитету головного ініціатора їх створеннѐ – Новоросійського і 
Бессарабського генерал-губернатора (згодом Кавказького намісника) 
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графа М. С. Воронцова вже в 1834 році іменним указом Сенату «Об 
учреждении вольных матросских обществ или цехов в городах Алешках и 
Никополе» були закладені перші правові підвалини ціюї, по-суті, нової 
соціальної верстви населеннѐ, спрѐмованої на забезпеченнѐ купецького 
флоту кадрами матросів вітчизнѐного походженнѐ *4, с. 92]. 

Крім відомостей про склад матроських товариств у казенних 
поселеннѐх края О. Афанасьюв-Чужбинський даю також розвернуту 
характеристику їх устроя, наѐвних проблем в організації діѐльності, 
ставленнѐ губернського керівництва до їх вирішеннѐ. Завдѐки чисельним 
перевиданнѐм у складі нарисів Дніпра матеріали проведеного 
дослідженнѐ до цього часу залишаятьсѐ досить поважним джерелом із їх 
історії. У той самий час, ѐк і передчував дослідник, післѐ завершеннѐ 
Кримської війни діѐльність матроських товариств починаю поступово 
згортатисѐ. Вважаютьсѐ, що з уведеннѐм у січні 1874 року загальної 
військової повинності одночасно було прийнѐто й рішеннѐ про ліквідація 
цехів вільних матросів у губерніѐх Новоросійського края, що 
підтверджуять також наѐвні архівні джерела *4, с. 104]. 

Аналіз актуальних досліджень. Сьогодні актуальним залишаютьсѐ 
питаннѐ про становленнѐ й розвиток морської освіти, про ѐкі йдетьсѐ у 
працѐх окремих науковців, зокрема А. Афанасьюва-Чужбинського *1, 2+, 
А. Бойка *3+, А. Іловайського *7+, А. Шмідта *16+ та ін. Окремі відомості, 
пов’ѐзані з діѐльністя товариств вільних матросів, можна зустріти у працѐх 
О. Грабового, А. Пивовара *4+, А. Комарницького *8+, діѐльність інших 
товариств досліджували А. Лобода, В. Петров *9+, В. Білий *10+, 
А. Сокульський, а також представлено в інших матеріалах з історії 
російського флоту *11, 15+. Досить інформативноя основоя про 
організація діѐльності матроських товариств у Новоросійському краї ю 
матеріали справ, зосереджені в описах 191 і 192 фонду 1 Управліннѐ 
Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора за 1830–1850 роки 
Державного архіву Одеської області *5, 6+. 

Мета дослідження – проаналізувати історичні відомості про 
виникненнѐ й діѐльність товариств вільних матросів та інших товариств у 
розвиток морської освіти у ХІХ столітті.   

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

досліджуваної проблеми.  
2. Проаналізувати архівні й історичні джерела щодо виникненнѐ 

товариств вільних матросів та інших товариств у ХІХ столітті.   
3. Обґрунтувати вплив історичних подій на діѐльність товариств 

вільних матросів і визначити їх роль у розвиткові морської освіти у 
ХІХ столітті.  
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Длѐ досѐгненнѐ мети і реалізації поставлених завдань у роботі було 
використано такі методи наукового дослідженнѐ: аналіз спеціальної 
науково-методичної літератури, архівних та документальних матеріалів, 
історико-логічний аналіз, систематизаціѐ та опис зібраних матеріалів. 

Виклад основного матеріалу. З історичних документів відомо, що ще 
за часів козацтва длѐ переміщеннѐ човнів крізь Дніпровські пороги 
існувало товариство лоцманів, послуги ѐких у 1778 році царський урѐд 
визнав «чрезвычайно важными» длѐ імперії, а офіційно регламентував 
організація лоцманської служби в 1785 році *1, с. 65+. У 1789 році 
розпочалосѐ формуваннѐ лоцманської організації у складі 121 чоловіка, 
ѐку офіційно було затверджено указом кнѐзѐ Григоріѐ Потьомкіна. За 
даними відомого історика північного Причорномор’ѐ А. Скальковського, у 
1794 році кількість вільних лоцманів складала 545 осіб (майже в кожному 
прибережному селищі ліцея справоя займалосѐ кілька лядей), у 
Потьомкінських ордерах зазначалосѐ про 673 чоловіки. У 1834 році в 
Олешках було 59 вільних матросів, у Херсоні налічувалосѐ 195 родин 
вільних матросів; наприкінці 50-х років ХІХ ст. вони вже складали майже 
третину всього населеннѐ міста *1, с. 65+. Згадки про вільних матросів на 
Миколаївщині знаходимо в історичних документах 1825 р. – в Очакові 
нараховувалосѐ 40 таких осіб (28 чоловіків та 12 жінок) *16, с. 237]. Лише за 
період 1835–1843 років до Чорноморського флоту длѐ проходженнѐ 5-
річної служби було зараховано 859 вільних матросів *8, с. 262–273]. 

Лоцмани «убезпечували» судноплавство по Дніпру під контролем Січі 
аж до знищеннѐ козацтва, потім на деѐкий час служба самоліквідуваласѐ, 
оскільки й рух по Дніпру паралізувавсѐ подіѐми кінцѐ ХVIII століттѐ. Проте 
населеннѐ слободи значно зросло післѐ ліквідації Запорозької Січі в 
1775 році, відколи колишні запорожці почали переходити до землеробства і 
постійного господаряваннѐ. У період будівництва Катеринослава слобода 
Кам’ѐнка увійшла до складу міста. З 1782 року розпочалисѐ роботи на 
обвідних каналах та розчищенні дніпровських порогів, оскільки нагальноя 
стала потреба в судноплавстві по Дніпру длѐ розбудови південних міст. Під 
час подорожі Катерини ІІ у Крим і Новоросійський край у 1787 році 
дніпровські лоцмани переправлѐли через пороги флотилія царських човнів із 
екскортом. Виѐвиласѐ нагальна потреба в постійному чергуванні освічених 
лоцманів-«сплавщиків». Існував проект 1789 року, поданий Г. О. Потьомкіну 
М. Л. Фалюювим про будівництво на річці Кам’ѐнці гавані й верфі длѐ заходу 
човнів та утриманнѐ їх на зимівля. Задлѐ цього пропонувалосѐ заглибити 
гирло річки Кам’ѐнки білѐ однойменного поселеннѐ неподалік від 
Катеринослава. Наведемо витѐг із документу Російського державного архіву 
воюнно-морського флоту (Санкт- Петербург), віднайденого істориком 
А. В. Бойком: «Таковое учреждение лоцманов, устроение верфи и амбаров 
составит на первый случай селение, но как оное будет служить генеральным 
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сборищем всей коммерции ныне и впредь отправлѐтьсѐ имеящей по 
Днепру, то нет сомнениѐ, что сие малое поселение превратитьсѐ может 
скорее чаѐниѐ в пространнейшее коммерческое селение в рассуждение 
близости к сему месту расстоѐнием меньше 5 верст устраиваящегосѐ 
губернского города Екатеринослава, может оно почестьсѐ предместьем сего 
города и немало споспешествовать будет поселения в оном купцов и прочих 
народов, да и употреблѐящимсѐ на таковое заведение капитал послужит к 
распространения и украшения сего города, где надлежит быть главной 
Днепровских порогов канцелѐрии» *3, с. 59]. 

Товариство лоцманів Дніпровських порогів налічувало 42 особи, ѐкі 
були звільнені від податків і рекрутчини, мали земля й отримували 
платня. Лоцмани самостійно здійснявали необхідні проміри і вели 
відповідні записи, знаннѐ передавали від поколіннѐ до поколіннѐ (з 16-ти 
років сини виходили з батьками в море, через два роки отримували дозвіл 
на лоцманство), справа вважаласѐ сімейноя. 1809 року організаціѐ 
річкових лоцманів була передана Головному управління водѐних і 
сухопутних сполучень, із 1811 р. товариство отримало ознаки 
самоврѐдуваннѐ – лоцмани стали обирати отамана, скарбника й писарѐ; 
пізніше лоцмани були переведені на державну службу, вступаячи на ѐку 
вони складали присѐгу *3, с. 59]. 

У 1826 році генерал-губернатор М. Воронцов длѐ заохоченнѐ торгового 
мореплавства запропонував створити цеха вільних матросів «во всех городах 
и казенных селениѐх, отстоѐщих на 50 верст от Азовскаго и Чернаго морей и 
рек Днепра, Днестра и Дунаѐ» *6, арк. 170–174+. У січні 1834 року вийшов Указ 
«Про заснуваннѐ вільних матросів товариств або цехів у містах Олешки та 
Нікополь», ѐкий можна назвати першоя правовоя основоя нової соціальної 
верстви населеннѐ, спрѐмованої на забезпеченнѐ купецького флоту 
морськими кадрами вітчизнѐного походженнѐ. У цьому документі 
зазначалосѐ: «Желаѐ споспешествовать пользам Черноморского купеческого 
мореплаваниѐ, учреждением матросских обществ или цехов длѐ 
образованиѐ опытных мореходцев. Повелеваем в городах Алешках 
Таврической и Никополе Екатеринославской губерний, учредить таковые 
общества, первоначально длѐ опыта на 10 лет с освобождением их от 
платежа податей и рекрутской повинности на основании заклячениѐ 
Комитета Министров и Правил нами утвержденных» [11, с. 83–85]. 

Наголосимо, що місто Нікополь можна назвати своюрідним центром 
запорізького козацтва, у різні часи тут існували п’ѐть січей. Крім цього, така 
кількість річок, озер і проток на південноукраїнських територіѐх більше 
ніде не зустрічаласѐ. В Олешках ще в 1711 році також розташовуваласѐ 
козацька січ, саме тут у 1806 р. з’ѐвиласѐ перша купецька верф *9, с.48+. 
Відмітимо й той факт, що в цьому ж 1834 році в Херсоні було відкрито 
перше на південних територіѐх училище торгівельного мореплаваннѐ, у 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 5 (79) 

138 

ѐкому окрім підготовки штурманів торгівельного флоту було 
започатковано і клас кораблебудуваннѐ *10, с. 75]. 

У правилах длѐ товариств (цехів) вільних матросів прописувалосѐ 
багато позицій щодо їх діѐльності. Наприклад, указувалосѐ, що до 
товариства можуть вступати на добровільній основі тамтешні міщани, 
відпущені на воля кріпаки, казенні селѐни та різночинці (одружені й 
неодружені чоловіки віком від 17 до 35 років, пізніше – молодики не 
старіше за 20 років). Вільні матроси отримували провіантське й речове 
забезпеченнѐ нарівні з лінійними матросами, мали однакову з нижніми 
морськими чинами форму (відмінність полѐгала лише у відсутності 
зображеннѐ ѐкорѐ на ґудзиках), служили переважно на малих і 
транспортних судах, ѐких на той час було чимало. Морське начальство 
повинно було слідкувати, щоб вільні матроси здійснили не менше п’ѐти 
морських шестимісѐчних кампаній. Упродовж десѐти років (перші п’ѐть – 
служба на військових судах, потім – отриманнѐ патенту на управліннѐ 
кермом (штурмана чи його помічника) і проведеннѐ замірів за допомогоя 
лота, ѐкий видававсѐ флотськоя комісіюя в Севастополі чи Миколаюві) 
вільні матроси не мали права залишити товариство, по закінчення цього 
терміну вони мали змогу звільнитисѐ й податисѐ до ѐкогось іншого 
податного стану («Цех вольных матросов» вважавсѐ особливим станом 
Дніпровських і Чорноморських матросів, шкіперів та лоцманів). Вільні 
матроси отримували пільги: їх родини звільнѐлисѐ від військового постоя, 
від повинностей земських, грошових та особистих, від рекрутського 
набору, від платежу за садибу і город. Правилами визначаласѐ й 
необхідність навчаннѐ дітей-хлопців вільних матросів: два роки грамоті, 
арифметиці та Закону Божому в Матроському парафіѐльному училищі, 
відкритому в Нікополі в 1856 році *5, арк. 71–80].  

Відомий історик Д. Яворницький, описуячи життѐ та побут вільних 
матросів, зазначав: «Олешківська мореплавна школа малого плаваннѐ 
була заснована в 1881 році. Уже в 1884 році в Олешках відкрили морехідні 
класи другого розрѐду, утримувало їх Міністерство освіти (1000 крб. на рік) 
та міщанська громада (600 крб.), а навчаннѐ було безкоштовним» *17, 
с. 13+. О. Афанасьюв-Чужбинський у матеріалах етнографічної експедиції 
морського відомства до Південної Росії наводить цікаві відомості про 
склад матроських товариств у казенних поселеннѐх новоросійського края, 
даю розгорнуту характеристику їх устроя, наѐвних проблем в організації 
діѐльності, ставленнѐ губернського керівництва до їх вирішеннѐ *2, с. 308].  

На жаль, післѐ завершеннѐ Кримської війни, із введеннѐм у 1874 році 
загальної військової повинності, було прийнѐто рішеннѐ про ліквідація цехів 
вільних матросів у губерніѐх Новоросійського края. Указом від 1876 року 
придніпровські та придністровські поселеннѐ були визнані базоя длѐ 
комплектуваннѐ Чорноморського флоту. У 1879 році було запроваджено 
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інститут наставництва: майбутньому лоцману в помічниках потрібно було 
проходити 5–10 років, післѐ чого кандидати складали іспит, ѐкий приймала 
комісіѐ з представників місцевого річкового управліннѐ, лоцманської 
старшини та досвідчених лоцманів із кожного лоцманського села *7, с. 3–15]. 

Ті, хто вступав до матроського товариства, звільнѐлисѐ від сплати 
різних повинностей, за що зобов’ѐзувалисѐ прослужити не менше 10 років. 
При цьому в перші 5 років треба було набути необхідний досвід на 
військових (переважно транспортних) суднах Чорноморського флоту, де їм 
гарантувалосѐ провіантське й речове забезпеченнѐ нарівні з лінійними 
матросами, від ѐких вони відрізнѐтисѐ лише елементами форми (ґудзики 
на погонах були без зображеннѐ ѐкорів). Післѐ п’ѐтирічної служби від 
флотського керівництва видававсѐ патент, куди мали бути вписані основні 
види робіт, ѐкі міг виконувати матрос: управлѐти кермом, здійснявати 
заміри з використаннѐм лота тощо. Маячи патент, вільні матроси в 
подальшому могли продовжувати службу на суднах вітчизнѐного 
купецького флоту та отримувати закордонний паспорт у випадку їх 
використаннѐ в міжнародних перевезеннѐх *4, с. 115]. 

Отже, завдѐки існування товариств вільних матросів здійсняваласѐ 
підготовка морських спеціалістів длѐ комерційних кораблів, зростала 
чисельність досвідчених морѐків, ѐких урѐд у воюнний час використовував 
на кораблѐх військового Чорноморського Флоту. 

Завдѐки підтримці урѐду в отриманні освіти дітьми вільних матросів, ѐкі 
згодом також ставали вільними матросами, зростала кількість не лише  
досвідчених морѐків, а й суднобудівників. А. Скальковський у праці «Опыт 
статистического описаниѐ Новороссийского края» зауважую: «на Днепре 
имеятсѐ три верфи, важнейшаѐ находитсѐ в Херсоне, с контороя и краном 
длѐ постройки и починки судов и корветов, учрежденнаѐ еще в 1780 году 
вместе с бывшим адмиралтейством, а теперь (с 1855 г.) преобразована в 
торговуя на европейский образец. Другие две, назначенные длѐ постройки 
каботажных лодок, находѐтсѐ в Никополе и Алешках. В Херсоне на пристани 
можно видеть целые десѐтки двухмачтовых мелких судов (часто беспалуб-
ных), которые называятсѐ Никопольскими или Алешковскими лодками. Они 
точно выстроены на этих верфѐх и служат длѐ транспорта товаров и пасса-
жиров из Никополѐ и Алешек в Херсон. Некоторые никопольские суда опус-
каятсѐ до лиману и даже морем до Одессы, но таких немного» *12, с. 125]. 

У 1856 році було організовано «Спеціальний комітет щодо пошуків 
коштів до розвитку торговельного мореплавства», у результаті діѐльності 
ѐкого виникли великі пароплавні компанії. У тому ж році було засновано Ро-
сійське товариство пароплавства і торгівлі (РТПІТ), що ставило своїм завдан-
нѐм розвиток пароплавства на Чорному та Азовському морѐх. Придбані цим 
суспільством торгові судна здійснявали рейси в іноземні порти на Середзем-
ному морі, а також ходили навколо Європейського континенту на Балтику. 
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Значний внесок у становленнѐ морської торгівлі, розвиток морської 
теорії та практики зробили інші товариства, створені у другій половині ХІХ 
століттѐ. Мова йде, перш з все, про історично перші ТСРПТ – «Товариство 
сприѐннѐ російській промисловості і торгівлі», ѐке було засновано в 
1867 році, ТСРТМ – «Товариство сприѐннѐ російському торговому 
мореплавству», ѐке виникло в 1873 році та про ТС – «Товариство судно-
плавства», що розпочало своя діѐльність у 1898 році. Товариства сприѐннѐ 
опікувалисѐ найбільш значущими проблемами морського й річкового 
торгового судноплавства і судно-будівництва, забезпеченнѐм діѐльності 
портів та системи підготовки спеціалістів длѐ торгового флоту *13, с. 12]. 

У статуті ТСРТМ серед завдань його діѐльності зазначалосѐ: «открывать 
... мореходные и судоходные учебные заведениѐ», а также «участвовать в их 
поддержании» *15, с. 1+. Класи були навчальними закладами нижчого рівнѐ. 
На думку членів Товариства, розвивати їх було важливо на державному рівні 
тому, що «торговый флот начинаетсѐ с рыболовства и мелкого каботажа, 
которые даят опытный персонал длѐ судов дальнего плаваниѐ» *там само+. 
Товариство відігравало одну з вирішальних ролей у розвиткові морської 
освіти – воно не лише сприѐло відкриття майже 30-ти морехідних класів, а й 
стало важливим ресурсним центром, у ѐкому концентруваласѐ інформаціѐ 
про кожний навчальний заклад, ѐкий готував кадри длѐ торгового флоту. 
Суспільство активно користувалосѐ правом клопотати перед урѐдом – 
широка мережа Відділень, а також зв’ѐзку безпосередньо з навчальними 
закладами дозволѐли Правління мати реальне уѐвленнѐ про потреби і 
проблеми конкретних викладачів та учнів і оперативно реагувати на них. У 
витоків названих спільнот знаходилисѐ підприюмці, ѐкі бажали подальшого 
економічного розвитку, та представники науково-технічної інтелігенції, ѐкі 
переймалисѐ розвитком науки. Наприклад, ініціатором створеннѐ ТСРТМ був 
Христіан Вальдемар (1825–) – випускник Дерптського університету, колишній 
член комісії, створеної Міністерством фінансів длѐ аналізу морехідної освіти в 
Росії, автор ідеї відкриттѐ морехідних класів. Він підготував чималу кількість 
матеріалів про реформуваннѐ морської освіти, ѐкі друкувалисѐ на сторінках 
«Морського збірника» та інших видань, був одним із засновників «Известий 
общества длѐ содействиѐ русскому торговому мореходству». Саме за його 
даними, у 1881 р. було надруковано перший «Список судов русского 
торгового флота» *2, с. 409+. Крім поточних питань, члени ТСРТМ у ѐкості 
експертів брали участь у розробці законопроектів про морехідному освіту. 
Активно взаюмодіячи і з представниками міністерств, і з членами інших 
громадських організацій, і з представниками місцевих адміністрацій, і з 
викладачами морехідних класів, члени Товариства брали участь у створенні 
особливого полѐ длѐ дискусій, спрѐмованих на вдосконаленнѐ системи 
підготовки морських кадрів длѐ торгового флоту. 
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Місцеві відділеннѐ цих товариств відкривалисѐ державними діѐчами, 
ѐкі в більшості випадків їх очолявали. Створявалисѐ такі підрозділи і на 
південно-українських територіѐх. Так, відділеннѐ ТСРПТ в Одесі було 
відкрито в 1873 році, Ялті – у 1874 році, Маріуполі – у 1885 році; відділеннѐ 
ТСРМ в Одесі було відкрито в 1875 році, у Херсоні – у 1876 році.  

Дійсними членами товариства ставали всі бажаячі бути корисними 
розвиткові морської торгівлі, ѐкі займалисѐ морськоя справоя 
«практически или теоретически» *14+. З архівних документів установлено, 
що членами товариств були підприюмці, ѐкі здобули освіту в найкращих 
навчальних закладах Європи та Росії, директори підприюмств, інженерно-
технічні працівники, викладачі училищ та вищих навчальних закладів, 
військові та відставні морѐки, державні діѐчі. Основну роботу здійснявали 
виконавчі комітети, розподілені за тематичними відділами. Зібрану 
інформація оговорявали на публічних зборах, рішеннѐ щодо відкриттѐ 
училищ і шкіл, заснуваннѐ артілей та цехів, відкриттѐ лабораторій і 
бібліотек, організація експедицій, клопотаннѐ перед урѐдом про вжиттѐ 
певних заходів, що сприѐли розвиткові морської торгівлі, приймали 
більшістя голосів. Товариства збирали й розповсяджували відомості щодо 
торгового мореплавства, друкували окремі наукові виданнѐ та випускали 
періодику. Зважаячи на зміст діѐльності названих товариств, можна 
констатувати, що вони виступали своюрідними посередниками між 
виробниками та урѐдом і значноя міроя визначали економічну політику 
держави. Товариства сприѐннѐ плідно співпрацявали з науковими 
товариствами, наприклад, «Російське технічне товариство». 

На зборах 19 червнѐ 1878 році Вальдемар виступив із розгорнутоя 
доповіддя, у ѐкій говорив про необхідність заздалегідь продумати, ѐк 
крейсерські судна, придбані длѐ допоміжних цілей під час військових дій, 
використовувати в мирний час. Він уважав, що тримати ці кораблі в 
мирний час не мало сенсу. Використовувати їх у комерційних цілѐх було 
невигідно, оскільки вони витрачаять занадто багато вугіллѐ і в цьому 
програять менш швидкохідним, але більш економічним суднам. 
Розумніше їх продати, покласти гроші в банк, а при першій же можливості 
використати їх длѐ придбаннѐ нових крейсерських суден. Відсотки ж із 
капіталу можна вжити длѐ потреб торгового флоту: длѐ будівництва й 
модернізації самих судів, длѐ розвитку всіюї необхідної інфраструктури, а 
також длѐ підготовки досвідчених морехідних кадрів, ѐкі ю резервом 
військових морѐків на випадок війни. Цивільні морѐки зможуть краще 
виконувати і завданнѐ, що стоѐть перед суднами Добровільного флоту, 
оскільки, на відміну від військових морѐків, маять спеціальний досвід 
роботи з оцінкоя вантажів і супровідними документами, необхідний під 
час оглѐдів перехоплених суден. Було представлено докладну схему 
вкладаннѐ коштів: на будівництво суден, на зарплати і премії фахівцѐм, на 
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підготовку кадрів, на складаннѐ підручників, на стажуваннѐ морѐків та 
кораблебудівників за кордоном тощо. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, на підґрунті ретроспективного аналізу можна стверджувати, що 
товариства вільних матросів та інші товариства, засновані на початку ХІХ 
століттѐ в придніпровських і придністровських поселеннѐх Азово-
Чорноморського басейну, безпосередньо вплинули на формуваннѐ 
професійних морѐків на Півдні України. Разом із відкритими навчальними 
закладами вони створили сприѐтливі умови длѐ формуваннѐ 
«причорноморського морѐка» ѐк представника колективної спільноти та 
носіѐ місцевого мореплавного досвіду. А перспективоя подальших 
наукових розвідок вбачаюмо в дослідженнѐх питань про роль матросів на 
модернізованих суднах у ХХ–ХХІ століттѐх та вдосконаленні освітніх задач 
щодо підготовки їх длѐ розвитку морської галузі. 
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РЕЗЯМЕ 
Кузьменко Василий, Ляшкевич Антонина. Роль свободных матросов и других 

обществ в развитии морского образованиѐ в ХІХ столетии. 
Статьѐ исследует исторические событиѐ, которые стали необходимостья 

длѐ возникновениѐ обществ свободных матросов, а впоследствии и других обществ, 
которые способствовали развития Черноморского торгового флота. Отмечаетсѐ, 
что началом этого процесса стали исторические событиѐ Запорожской Сечи, когда 
перемещение лодок через Днепровские пороги обеспечивало общество лоцманов, 
которое было официально признанным в те времена. Автор, опираѐсь на факты из 
архивных документов, анализирует требованиѐ относительно деѐтельности 
свободных матросов, а также льготы, которыми могли пользоватьсѐ они и их 
семьи. Делаятсѐ выводы о том, что общества свободных матросов и другие 
общества, основанные в начале XIX века в приднепровских и приднестровских 
поселениѐх Азово-Черноморского бассейна, непосредственно повлиѐли на 
формирование профессиональных морѐков на Юге Украины. 

Ключевые слова: свободные матросы, лоцманы, матросские общества, 
Черноморский флот, морскаѐ торговлѐ, судоходство, морское образование. 

SUMMARY 
Kuzmenko Vasyl, Liashkevych Antonina. The role of free sailors and other societies 

in the development of marine education in the XIX century. 
Introduction. The main direction of this research is the issue of the emergence of 

societies of free sailors and other societies and the role of their activities for the development 
of marine education in the Azov-Black Sea basin at the beginning of the XIX century. 

Analysis of relevant research. The formation and development of marine education is 
mentioned in the writings of individual scientists, in particular A. Afanasiev-Chuzhbynskyi, 
A. Boiko, A. Ilovaiskyi, A. Schmidt and others. Some information related to the activities of 
societies of free sailors and other societies can be found in the works of A. Hrabovyi, 
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A. Pyvovarov, A. Komarnytskyi, A. Loboda, V. Belyi, A. Sokulskyi and also in the materials of 
the State Archives of the Odessa Region. 

Purpose and objectives of the study. The purpose of the study is to analyze historical 
information about the emergence and activity of societies of free sailors and other societies 
in the development of marine education in the XIX century. 

Tasks: to carry out search work of archival and other materials on the investigated 
problem; to analyze archival and historical sources about the emergence of societies of free 
sailors and other societies in the XIX century; to substantiate the influence of historical events 
on the activities of free sailor societies and determine their role in the development of marine 
education in the XIX century. 

Presentation and analysis of data. The beginning of the process of the emergence of 
societies of free sailors and other societies was historical events of the Zaporizhzhia Sich, 
when the movement of boats across the Dnieper rapids provided the society of pilots, which 
was officially recognized at that time. The authors, relying on facts from archival documents, 
analyze the requirements for the activities of free sailors, as well as the benefits that they 
and their families could use. Taking into account the content of the activities of these 
societies, it can be stated that they acted as intermediaries between producers and the 
government and largely determined the economic policy of the state. 

Conclusion and prospects of research. On the basis of a retrospective analysis, it can 
be argued that the societies of free sailors and other societies founded in the early nineteenth 
century in the Dnieper and Transdnistrian settlements of the Azov-Black Sea basin directly 
influenced formation of professional seamen in the South of Ukraine. And we see the 
prospect of further research in the study of the role of sailors in modernized ships in the XX 
and XXI centuries and in the improvement of educational tasks to prepare them for the 
development of the maritime industry. 

Key words: free sailors, pilots, sailors’ societies, Black Sea Fleet, maritime trade, 
shipping, marine education. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННа МЕТОДИЧНО СПРаМОВАНОЇ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У 
ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
У статті актуалізована проблема формуваннѐ методично спрѐмованої 

самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва, длѐ ѐких фортепіано ю 
основним музичним інструментом. З’ѐсовано, що це новоутвореннѐ формуютьсѐ 
стохастично, латентно, що й порушую проблему цілеспрѐмованої організації 
освітнього процесу з фортепіанної підготовки з метоя формуваннѐ такого виду 
самореалізації. Показано хід, зміст та результати експериментальної частини 




