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В дисертації проаналізовано історіографічну базу дослідження, виявлено 

спроби дезавуації праць автора про діяльність української школи підводного 

мореплавства ХІХ – початку ХХ ст. як на теренах України так і поза її межами, 

визначено дискусійні питання щодо групового застосування штурмових засобів 

нападу з-під води та наведено приклади pro- та contra. Розглянуто джерельну 

базу роботи, систематизовано та проаналізовано як архівні матеріали, так і інші 

види джерел за родовидовим відмінком та іншим критерієм – ступеню 

близькості джерела до системоутворюючого чинника української школи 

підводного мореплавства як підсистеми української наукової школи 

мореплавства. Оприлюднено методологічну основу наукової праці та 

термінологічні особливості застосованих понять. 

Досліджено системоутворюючу наукову концепцію української школи 

підводного мореплавства та її подальшу реалізацію. Проведено ідентифікацію 

українських мореплавців, у т.ч. і підводників, їх систематизацію та 

структуризацію по осередкам як на теренах України, так і за її межами. 

Всебічно розглянуто практичну діяльність Одеського осередку української 

школи підводного мореплавства у царині винаходів з підводного мореплавства 

та їх впроваджень, а також дотичність його членів до розробки трьох концепцій 

з підводного мореплавства: штурмових засобів нападу з-під води, класичних 

підводних човнів та «паріння у підводній безодні» без застосування будь-яких 

механічних рушіїв. В останньому випадку – доведено світовий пріоритет 

нашого співвітчизника. Простежена діяльність допоміжних інституцій 

української школи підводного мореплавства: підводного кораблебудування, 



спеціальної морської освіти та практичного судопід’йому затонулих субмарин. 

Здійснено обрис взаємодії представників української школи підводного 

мореплавства з іншими подібними національними школами, за певними 

критеріями математичного аналізу визначено відмінності української школи 

підводного мореплавства та проведено порівняння з аналогічним російським 

утворенням. 

На основі кліометричних досліджень визначено: піки можливого 

групового застосування штурмових засобів нападу з-під води ХVI-XVIII ст.; 

простежено розвиток підводного мореплавства у ХІХ ст. з виокремленням 

пропозицій та їх практичної реалізації в Російській імперії та закордоном 

(практика); у зворотній хронології простежено, на основі патенту США на 

винахід глайдеру, подібні винаході в часі для виявлення першовідкривача та 

фундатора цього напрямку; встановлено відсоток українців-підводників 

Чорноморського флоту в роки Першої світової війни; нарешті, побічним 

наслідком дослідження отримана гістограма морської діяльності українського 

козацтва та проведена її періодизація. 

Практичною реалізацією теоретичних напрацювань стали проекти 

домоміжної історичної дисципліни «Фалеристика» по увічненню видатних 

представників як української школи підводного мореплавства (Зірка 

Командора) так і української наукової школи мореплавства (Морська слава 

України). 

Фіналом дослідження стала стратифікація систем морської діяльності на 

теренах України та у діаспорі в наступній послідовності: Морський код 

України, військово-морська історія України, Українська наукова школа 

мореплавства включно з її періодизацією, Українська школа підводного 

мореплавства та відновлення забутих ланок, що пов’язують у єдиний 

нерозривний ланцюг 1750-річну військово-морську історію України та наших 

пращурів. 

Ключові слова: глайдер, підводний човен, підводна складова української 

наукової школи мореплавства. 
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ABSTRACT 

Kalinichenko Oleksandr. Ukrainian school of underwater navigation in the 

XIX - early XX centuries: formation, activity, personalities. 

 

The dissertation for the degree of the Doctor of Philosophy, specialty 032 - 

History and Archeology. Odessa National University named after І. І. Mechnikov, 

Odesa, 2021. 

 

Background. The imperial historiography almost always attaches the scientific 

achievements of its subjects to either the ruling dynasty or the title nation. This 

postulate is based entirely on the historiography of scientific maritime navigation in 
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the Russian Empire, although considerable contributions were made by Americans, 

Croats, Englishmen, Frenchmen, Germans, Montenegrins, Scots, Serbs, Ukrainians. 

Purpose and focus. The purpose of our research is to distinguish the Ukrainian 

scientific maritime navigation in the nineteenth century, in particular its underwater 

component. To a greater extent, our research is focused on the activities of the Odesa 

branch of submariners in the last quarter of the nineteenth century. 

Methods. In the work, a reflection of the memoir memories of the author was 

used with the help of the following methods of historical research: problem, 

comparative, critical, content analysis, chronological (direct and reverse), historical 

hermeneutics, structural analysis, microhistorical analysis, prosopographic analysis, 

comparative studies, linguistic, ethnographic and statistical (cliometric). 

Results. In the dissertation the cliometric researches of the world development 

of the submarine navigation of the XV-XIX centuries were conducted. The national 

directions (German, Polish, Ukrainian, American, Russian) scientific submarine 

navigation, which existed in the Russian Empire from the nineteenth century, are 

outlined before its collapse. Submariners of a possible Ukrainian origin of the Austro-

Hungarian Empire are mentioned. The activity of the Odesa submarine cell of the last 

quarter of the nineteenth century is analyzed and analyzed in details. Three concepts 

of the development of the submarine navigation of representatives of the Ukrainian 

direction have been published and a comparison has been made on the defined 

criteria of the Ukrainian and Russian diving divisions during the specified period. 

The emphasis has been placed on the invention of motion under water without the use 

of any mechanical propellers made by V.P. Kreminsky and its world priority is set. 

Examples are given of neglect of the Kreminsky’s invention, which leads to 

irreversible consequences, in particular on atomic submarines. 

Conclusions. Thus, the study substantiates and proves the significant 

contribution of Ukrainian explorers to the origin and development of the world's 

submarine navigation in the last quarter of the nineteenth century, which gives 

grounds for introducing in the scientific circle the term "Ukrainian direction of 



scientific submarine navigation". Recommendations. The research can be used as a 

basis for covering a more meaningful topic of Ukrainian scientific seafaring. 

Keywords: Glider, submarine, school of the Ukrainian underwater navigation. 
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