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В статті розглянуто важливу для України науково-технічну проблему — інформаційне забезпечення безпеки 
мореплавства, наукових досліджень і використання природно-ресурсного потенціалу в Азово-Чорноморському ба-
сейні. Створено і впроваджено національну колекцію морських навігаційних карт (164 паперових і понад 250 елект-
ронних) й Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів, який містить понад 780 карт. Вони відповідають 
рівню найкращих світових зразків і активно застосовуються у практичній діяльності морегосподарського комплек-
су України, у наукових та навчальних закладах.

Ключові слова: національна колекція морських навігаційних карт, Океанографічний атлас, Азово-Чор но мор-
ський басейн.
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ВСТУП

Україна є морською державою, що зу-
мовлено геополітичним положенням її те-
риторії — виходом до Азовського і Чорного 
морів та, через протоки Босфор, Дарданел-
ли, Гіб ралтар і Суецький канал, у Світовий 
океан. Загальна протяжність морського 
узбережжя України становить близько 
2600 км, країна має розвинутий морегоспо-
дарський ком плекс. Усе це свідчить про 

стратегічну важливість цих морів та їхніх 
ресурсів для України.

Азово-Чорноморський басейн є унікаль-
ним природним об’єктом, в якому здійсню-
ється активна господарська діяльність. У на-
вігаційному аспекті басейн вважають особ-
ливим регіоном, що вирізняється насамперед 
своєю замкненістю та значною інтенсивніс-
тю руху суден. Інформаційне забезпечення 
мореплавства й інша господарська діяль-
ність у цьому регіоні набувають виняткового 
значення і спрямовані на те, щоб звести на-
нівець можливість виникнення аварій і ката-
строф, наслідки яких, у тому числі екологічні, 



20 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2012, № 12

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ

• розроблення і створення національної 
колекції морських навігаційних карт;

• розроблення і створення Океанографіч-
ного атласу Чорного та Азовського морів.

СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ 
МОРСЬКИХ НАВІГАЦІЙНИХ КАРТ

Навігаційні карти є одним із важливих 
елементів системи забезпечення безпеки 
судноплавства в зазначених районах пла-
вання з наданням користувачам оператив-
ної інформації щодо безпеки судноплавства. 
Такі вимоги, продиктовані нормами міжна-
родних морських конвенцій, які Україна має 
виконувати беззастережно. Тому одним із 
завдань було створення національної колек-
ції морських навігаційних карт (МНК) Чор-
ного та Азовського морів, яких держава на 
той час не мала. Для створення таких карт 
необхідно було провести гідрографічні до-
слідження в морських водах України, що по-
требувало значного часу, відповідного об-
ладнання, а також залучення фахівців.

Деякі видання, спрямовані на забезпечення безпеки судноплавства у водах України

можуть бути згубними для країн регіону, а їх 
ліквідація потребуватиме часу і значних ма-
теріальних та фінансових ресурсів.

Україна приєдналася до Конвенції ООН 
з морського права 1982 року і Конвенції 
ООН з охорони людського життя на морі 
1974 року, які накладають на держави-
учасниці низку принципових вимог, зокре-
ма відповідальність перед міжнародною 
спільнотою за систему забезпечення безпе-
ки судноплавства у внутрішніх морських 
водах, територіальному морі та виключній 
(морській) економічній зоні.

У 90-ті роки минулого століття, в період 
розвитку України як незалежної морської 
держави, виникла необхідність створення 
безпечних умов плавання суден у морсько-
му регіоні України та підвищення рівня ін-
формаційного забезпечення морегосподар-
ського комплексу України в Азово-Чорно-
мор ському басейні. Цю роботу розпочали в 
1995 р. і виконували у двох взаємопов’язаних 
напрямах:
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Детальний аналіз задіяних технологій та 
оцінка тогочасних виробничих потужностей 
показали, що перед українською морською 
картографією постала нагальна потреба роз-
роблення і впровадження науково-тех ніч-
ного комплексу з виробництва навігаційних 
карт за допомогою сучасних технічних засо-
бів і програмного забезпечення.

У перші роки незалежності України осно-
вними розробниками й постачальниками 
морських навігаційних карт територіальних 
вод нашої держави були іноземні виробни-
ки, такі як Британське адміралтейство та 
Головне управління навігації і океанографії 
Міністерства оборони Російської Федера-
ції. Це мотивувалось тим, що майже все 
науково-методичне й організаційне забез-
печення для створення, супроводження та 
виробництва колекції МНК колишнього 
СРСР залишилось у Росії. Однак в Україні 
існував значний потенціал фундаменталь-
них теоретичних розробок і новітніх тен-
денцій сухопутної картографічної науки, 
який дав змогу використати його як базу 
для створення сучасного науково-технічного 

комплексу з морського картоскладання і 
картовиробництва.

Міжнародний досвід свідчить про те, що 
така розвинена морська держава, як Украї-
на, з великим потенціалом відповідних тео-
ретичних розробок, повинна мати власну 
науково-виробничу базу для створення, су-
проводження та виробництва національної 
колекції навігаційних карт різних видів, що 
сприяє підвищенню рівня безпеки судно-
плавства у водах України і дає можливість 
підняти рівень країни як потужної морської 
держави.

Розроблення національної колекції мор-
ських навігаційних карт було розпочато в 
1995 р., а видання перших карт відбулося в 
1998 р. На виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.01.2002 № 96 «Про 
схвалення Державної програми вдоскона-
лення функціонування державної системи 
забезпечення безпеки судноплавства на 
2002–2006 роки» у частині створення націо-
нальної колекції морських навігаційних 
карт на акваторії Чорного та Азовського мо-
рів цю роботу було продовжено.

Приклади карт із національної колекції морських навігаційних карт
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На той час технологічну лінію виробни-
цтва електронних карт було об’єднано з ви-
робництвом паперових навігаційних карт, 
виданням лоцій, Повідомлень мореплавцям, 
навігаційних посібників тощо [1–3]. Спеціа-
лістами ДУ «Держгідрографія» було розроб-
лено теоретичну базову модель картографіч-
ної виробничої лінії і відповідне техніко-еко-
номічне обґрунтування щодо впровадження 
сучасного комплекту програмного забезпе-
чення технології виробництва навігаційних 
карт та інших публікацій у традиційному па-
перовому й цифровому вигляді відповідно до 
вимог міжнародних стандартів. Проведений 
моніторинг виробничих аспектів гідрографіч-
них служб інших держав допоміг чітко визна-
чити пріоритети, слабкі та потенційно ризи-
ковані технічні ланки і, що найголовніше, 
майбутні тенденції розвитку виробництва.

Сьогодні картографічний виробничий 
комплекс у повному обсязі забезпечує необ-
хідні аспекти виробничих процесів на всіх 
етапах розроблення та видання морської 
картографічної продукції й охоплює:

• створення всього спектра морських на-
вігаційних карт, їх нових редакцій і переви-
дань, а також коректур до них відповідно до 
вимог міжнародних стандартів;

• постійне надання послуг із забезпечен-
ня коректурної підтримки карт на базі офі-
ційного видання Повідомлень мореплавцям 
України;

• створення паперових навігаційних карт 
на основі електронних відповідно до міжна-
родних і національних вимог;

• зберігання та керування картографіч-
ними й гідрографічними базами даних;

• надання повного інтернет-сервісу, у 
тому числі легкого та швидкого доступу до 
каталогів електронних і паперових карт з ві-
дображенням меж карт (нарізки) та інших 
публікацій.

Усі відомі на сьогодні виробничі комп-
лекси тією чи іншою мірою забезпечують 
виконання викладених вище завдань з від-
мінністю в національних стандартах і пріо-
ритетних напрямах розвитку власних гідро-
графічних служб (ГС). Як приклад можна 

навести той факт, що ГС Південної Амери-
ки (Чилі, Еквадор) зорієнтовані на вироб-
ництво гідрографічних даних та їх комп-
лексне використання у спеціалізованих 
базах геопросторових даних без картогра-
фічного використання. Європейські країни 
спрямовані переважно на традиційну мор-
ську картографію з аспектами картографу-
вання внутрішніх водних шляхів. Канада 
зорієнтована на картографування внутріш-
ніх водних шляхів. Австралія, Нова Зелан-
дія та Південно-Африканська Рес публіка 
віддають перевагу батиметричним дослі-
дженням океану, а традиційна картографіч-
на складова в цих країнах є другорядною. 
Усі наведені вище особливості впливають 
на розміри, наповненість, функціональ-
ність та орієнтацію виробничих комплек-
сів. Український комплекс вигідно відріз-
няється від іноземних передусім гнучкістю 
виробничої лінії, її модульною структурою, 
впровадженням власних рішень техноло-
гічних процесів та, що найважливіше, — 
багатофункціональністю.

За результатами роботи до 2009 р. було 
створено колекцію з 164 паперових і понад 
250 електронних морських навігаційних 
карт із відповідними рекомендаціями для 
плавання.

Відносно масштабів реалізації, техніко-
еко номічних показників та їх порівняння з 
найкращими вітчизняними й іноземними 
аналогами, а також досягнутого економічно-
го ефекту слід зазначити, що за цей час ви-
робництво морських навігаційних карт ста-
більно демонструє позитивні результати.

Вихід морських навігаційних карт націо-
нальної колекції на світовий ринок, почина-
ючи з 2004 р., дозволив значно збільшити 
обсяги їх виробництва і реалізації, забезпе-
чити валютні надходження до держави. Вдо-
сконалення технологічного процесу й авто-
матизація праці сприяли скороченню трудо-
вих, матеріальних та фінансових витрат.

Порівняння вітчизняної картографічної 
продукції з продукцією виробників із розви-
нених морських держав підтверджує відпо-
відність її світовому рівню. Гідрографічні 
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служби і цих держав, і України використо-
вують у своїй діяльності сучасні програмні 
й технологічні засоби. Практично всі вироб-
ники, що є членами Міжнародної гідрогра-
фічної організації, у тому числі й Україна, в 
той чи інший спосіб забезпечують високу 
якість готової продукції на рівні міжнарод-
них стандартів, враховуючи якість і рівень 
витратних матеріалів, технологічних проце-
сів і підготовки персоналу.

Детальний аналіз задіяних технологій та 
оцінка виробничих потужностей світових 
лідерів у галузі морської картографії пока-
зали, що за основу виробничих процесів 
узято передові розробки світових геоінфор-
маційних технологій щодо програмного за-
безпечення, які різняться лише виробни-
ком. Це зумовлено тим, що загалом усі тео-
ретичні розробки в галузі й новітні тенденції 
картографічної науки в цілому та морської 
картографії зокрема мають однакове спря-
мування. Широкомасштабне використання 
сучасних технологій у геодезії, картографії, 
навігації та особливо потужний розвиток 
комп’ютерної техніки потребує впроваджен-
ня і використання останніх технічних роз-
робок.

ОКЕАНОГРАФІЧНИЙ АТЛАС
ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ

Наступним кроком розвитку інформацій-
ного забезпечення безпеки мореплавства, 
наукових досліджень і використання при-
родно-ресурсного потенціалу в Азово-Чор-
но морському басейні було видання Океано-
гра фічного атласу Чорного та Азовського 
морів [4].

Ця робота стала логічним продовженням 
творчих контактів українських гідрографів і 
вчених-океанологів. Атлас було створено 
завдяки плідній співпраці вчених-океано ло-
гів під керівництвом академіка НАН Украї-
ни В.М. Єремеєва, які об’єдналися під егі-
дою Океанологічного центру Національної 
академії наук України, і гідрографів Дер-
жавної установи «Держгідрографія» під ке-
рівництвом начальника ДУ «Держгідрогра-
фія» С.В. Симоненка.

Під час роботи над Атласом подальший 
розвиток отримали ідеї і загальні підходи, 
які було закладено в процесі створення роз-
ділу «Моря та їхні ресурси» Національного 
атласу України [5].

Океанографічний атлас Чорного та Азов-
ського морів є інформаційною системою, 
покликаною забезпечити всіх зацікавлених 
користувачів обґрунтованою науковою ін-
формацією про властивості природного се-
редовища Чорного і Азовського морів, а та-
кож сприяти вирішенню таких завдань:

• інформаційна підтримка програм і про-
ектів різного рівня, що реалізуються в Азо во -
Чорноморському регіоні;

• інформаційна підтримка управлінських 
рішень;

• інформаційна підтримка моніторингу 
природного середовища;

• інформаційне забезпечення наукових 
досліджень;

 • інформаційне забезпечення системи осві-
ти в Україні.

У процесі створення Атласу реалізовано 
такі підходи:

• багатоплановість і максимальна повно-
та змісту основних розділів (відповідно до 
тематичної спрямованості Атласу);

• внутрішня єдність (взаємна доповню-
ваність, погодженість і порівнянність карт);

Обкладинка Океанографічного атласу Чорного
та Азовського морів з ювілейною емблемою 

до 50-річчя Міжурядової океанографічної комісії
ЮНЕСКО
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• географічна конкретність;
• детальність досліджень і наукова об-

ґрунтованість;
• доступність сприйняття карт.
Атлас є першим в Україні спеціалізованим 

виданням такого роду, що за багатьма пара-
метрами не має аналогів у світі. Його уні-
кальність визначається тематичним охоп-
ленням, детальним висвітленням океаногра-
фічних, кліматичних та інших параметрів 
Азово-Чорноморського басейну, а також пов-
нотою баз даних, використаних у процесі по-
будови карт Атласу. В Атласі представлено 
карти за багатьма характеристиками мор-
ського довкілля, у тому числі такими, які ра-
ніше не входили до подібних видань.

Теоретичні розробки творчого колективу 
авторів, що передували створенню Атласу, 
узагальнено в Концепції створення Океано-
графічного атласу Чорного та Азовського 
морів, розробленій у 2007 р. [6].

Атлас складається з восьми розділів.
Розділ 1. Вступний розділ містить істо-

ричний нарис досліджень і загальний опис 
Чорного та Азовського морів.

Розділ 2. Основні риси геологічної будо-
ви і типи берегів Чорного і Азовського мо-
рів містить 19 карт і загальну інформацію з 
відповідного напряму.

Розділ 3. Кліматичні умови містить 56 
карт і складається з 4 підрозділів. Подані 
карти відображують кліматичну інформа-
цію про розподіл над Чорним та Азовським 
морями температури повітря, атмосферного 
тиску і швидкості вітру, атмосферних опа-
дів, а також вітрового хвилювання у прибе-
режній зоні.

Розділ 4. Гідрологічні умови містить 608 
карт і складається з 11 підрозділів. У розділі 
надано картографічну інформацію, що відо-
бражує основні риси гідрології Чорного і 
Азовського морів: термохалинну структуру 
вод — середньорічні та середньомісячні клі-
матичні поля температури, солоності й гус-
тини морської води від поверхні до дна; 
гідролого-акустичну структуру вод — швид-
кість звуку на глибинах, параметри підвод-
ного звукового каналу; динамічну структуру 

вод — поля геострофічних і вітрових течій 
тощо.

Розділ 5. Гідрохімічні умови містить 
55 карт і складається з 2 підрозділів. У роз-
ділі представлено карти розподілу в басейні 
таких основних гідрохімічних параметрів 
морської води, як кисень, сірководень, ніт-
рати, фосфати, силікати та інші. Особливу 
увагу приділено відтворенню інформації 
щодо наявності в Чорному морі тонкого 
поверхневого шару аеробних вод, які міс-
тять розчинений кисень, і потужного гли-
бинного анаеробного шару, в якому немає 
кисню, але присутній сірководень та його 
похідні.

Розділ 6. Біологічні ресурси містить 
26 карт. У ньому йдеться про сучасний стан 
біологічних ресурсів Чорного та Азовського 
морів усіх основних груп гідробіонтів пела-
гіалі й бенталі. Розглянуто багаторічні змі-
ни в угрупованнях гідробіонтів цих морів. 
Аналізується якісний і кількісний склад ви-
лову водних живих ресурсів.

Розділ 7. Навігаційно-гідрографічне за-
безпечення містить 10 карт, в яких надано 
батиметричні характеристики Чорного та 
Азовського морів, карти мінної небезпеки, 
затоплених суден, складу морських ґрунтів 
та умови навігації на підходах до окремих 
морських портів України, а також схеми роз-
ташування морських режимних районів та 
встановлених шляхів і систем розподілу 
руху суден у морських водах України.

Розділ 8. Небезпечні явища містить 10 карт. 
У ньому наведено дані щодо розподілу ат-
мосферного тиску і вітру під час найсильні-
ших штормів, а також про штормове хвилю-
вання в районах основних морських портів 
України.

Розділи Атласу містять розгорнуту пояс-
нювальну інформацію і дають цілісне уяв-
лення про відповідні параметри.

Карти, представлені в Атласі, створено на 
основі найбільших масивів даних, що від-
творюють з високим ступенем деталізації 
океанографічні (кліматичні, гідрологічні, 
гідрохімічні, гідробіологічні) особливості 
Чорного і Азовського морів. Для підготовки 
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карт розділів 4 і 5 («Гідрологічні умови» і 
«Гідрохімічні умови») було створено інфор-
маційну базу, що охоплює понад 150 тис. гід-
рологічних (починаючи з 1890 р.) та понад 
29 тис. гідрохімічних (починаючи з 1923 р.) 
станцій, виконаних у Чорному морі науково-
до слідними суднами України, Росії, США, 
Болгарії, Туреччини, Румунії, Франції та ін-
ших країн. Це найповніша база океаногра-
фічних даних Азово-Чорноморського басей-
ну порівняно з тими, що є сьогодні у світі.

Дані, що стали інформаційною основою 
для побудови карт, пройшли контроль якос-
ті, який у поєднанні з сучасними методами 
оброблення даних забезпечує високу досто-
вірність карт Атласу.

Роботи з формування баз даних, розро-
блення методів контролю якості океаногра-
фічних даних, удосконалення методики по-
будови карт окремих параметрів проходили 
кілька етапів розвитку, що знайшло відобра-
ження в циклі праць, опублікованих автора-
ми в 1995–2009 рр.

Значна кількість публікацій авторів була 
спрямована також на вивчення основних за-
кономірностей розподілу й мінливості гід-
рологічних, гідрохімічних та гідробіологіч-
них параметрів у Чорному та Азовському 
морях. Тут слід звернути увагу на роботи 
(частина з яких мала піонерний характер), 
присвячені дослідженню зв’язку розподілу 
окремих гідрохімічних параметрів з поло-
женням відповідної ізопікнічної поверхні в 
Чорному морі. Ці дослідження не тільки 
збагатили знання про структуру вод, але й 
дали змогу вдосконалити методику побудо-
ви карт цих параметрів.

Загалом Океанографічний атлас Чорного 
та Азовського морів є наочною й ефектив-
ною формою відображення інформації про 
стан морського середовища і сприяє реаліза-
ції національних інтересів України в галузі 
безпеки мореплавства, використання при-
родного ресурсного потенціалу Азово-Чор-
номорського басейну, моніторингу, оці ню-
вання, прогнозування стану і комплексного 

Зразки карт із деяких розділів Океанографічного атласу Чорного і Азовського морів
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використання ресурсів континентального 
шельфу, розвитку морегосподарского комп-
лексу України.

Океанографічний атлас Чорного та Азов-
ського морів було представлено в експози-
ції України на виставці, присвяченій 50-річ-
чю Міжурядової океанографічної комісії 
ЮНЕСКО у штаб-квартирі ЮНЕСКО в 
Парижі (2010 р.), на XVI конференції Гід-
рографічної комісії з Середземного і Чор-
ного морів Міжнародної гідрографічної ор-
ганізації в Одесі (2009 р.), а також на інших 
авторитетних наукових форумах. Атлас не-
змінно діставав високу оцінку аудиторії і, 
на думку міжнародної гідрографічної й 
наукової спільноти, відповідає рівню най-
кращих світових зразків.

ПІСЛЯМОВА

На завершення слід зазначити, що робота, 
метою якою було інформаційне забезпечен-
ня безпеки мореплавства, наукових дослі-
джень і використання природно-ресурсного 
потенціалу в Азово-Чорноморському басей-
ні, відповідає вимогам часу і є зразком успіш-
ного поєднання глибоких наукових дослі-
джень і впровадження отриманих результа-
тів у практичну діяльність.

18 травня 2012 р. опубліковано Указ Пре-
зидента України № 329/2012 «Про прису-
дження Державних премій України в галузі 
науки і техніки 2011 року». Серед лауреатів 
відзначено й авторів роботи «Розробка та 
створення національної колекції морських 
навігаційних карт і Океанографічного атла-
су Чорного та Азовського морів», представ-
леної Морським гідрофізичним інститутом 
Національної академії наук України.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ 

КАРТ И ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОГО АТЛАСА 
ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

В работе рассмотрена важная для Украины научно-
техническая проблема — информационное обеспечение 
безопасности мореплавания, научных исследований и 
использования природно-ресурсного потенциала в 
Азово-Черноморском бассейне. Созданы и внедрены 
национальная коллекция морских навигационных карт 
(164 бумажных и более 250 электронных), а также Оке-
анографический атлас Черного и Азовского морей, ко-
торый объединяет более 780 карт. Они соответствуют 
уровню лучших мировых образцов и активно использу-
ются в практической деятельности морехозяйственного 
комплекса Украины, в научных и учебных заведениях.

Ключевые слова: национальная коллекция мор-
ских навигационных карт, Океанографический атлас, 
Азово-Черноморский бассейн.
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DEVELOPMENT AND CREATION 
OF THE NATIONAL COLLECTION OF MARITIME 
NAVIGATIONAL CHARTS AND OCEANOGRAPHIC 

ATLAS OF THE BLACK SEA AND THE SEA OF AZOV

The important for Ukraine scientific and technical 
problem — information for maritime safety, researching 
and use of natural resources in the Black Sea and the Sea 
of Azov is considered. A national collection of maritime 
navigational charts (164 paper and more than 250 elec-
tronic) and the Oceanographic Atlas of the Black Sea and 
the Sea of Azov, which combines more than 780 charts, 
are created and implemented. They are corresponded to 
the level of the best world standards and are used exten-
sively in practice maritime industry of Ukraine, scientific 
and educational institutions.

Keywords: national collection of maritime navigational 
charts, Oceanographic Atlas, the Black Sea and the Sea of Azov.




