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ЮВІЛЕЇ
ВЧЕНОМУ-ОКЕАНОГРАФУ
ГОРДЄЄВУ АНТОНУ ЮРІЙОВИЧУ – 60 РОКІВ

Гордєєв Антон Юрійович – доктор
географічних наук, заступник директора з
наукової роботи Державної установи
"Науковий
гідрофізичний
центр
НАН
України", фахівець з океанографії та морської
картографії, дійсний член Українського
географічного
товариства.
Один
з
організаторів
першої
Антарктичної
експедиції на станцію "Фарадей", яка в
подальшому
отримала
сучасну
назву
"Академік Вернадський". Створював систему
морської картографії в Україні та був першим
директором Державного науково-виробничого
підприємства
"Укрморкартографія".
Організатор та учасник наукових морських та
річкових океанографічних досліджень.
Гордєєв Антон Юрійович народився 25 серпня 1961 року в місті Києві. У 1980 році
закінчив Київський суднобудівний технікум, у 1986 – Ленінградський інститут інженерів
водного транспорту, здобувши вищу освіту та кваліфікацію інженера-кораблебудівника.
Трудову діяльність Антон Юрійович почав у 1980 році, працюючи до жовтня 1992 року
конструктором у центральному конструкторському бюро (ЦКБ) "Ленінська кузня" (м. Київ),
брав участь у конструюванні, будівництві та випробуваннях більше 50 риболовецьких і
науково-дослідних суден.
З жовтня 1992 року працював у сфері приватного бізнесу. У 1994 році зусиллями
власного приватного підприємства та у співпраці з ЦКБ "Ленінська кузня" (м. Київ) за
дорученням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії
України організував стенд вітчизняного суднобудування на міжнародній виставці
"Посейдонія-94" у місті Пірей (Греція).
У 1994–1997 роках працював на посаді першого заступника директора Наукововиробничого підприємства "Укрнаукфлот" (м. Київ), був організатором та безпосереднім
учасником декількох науково-дослідних експедицій по Чорному та Середземному морях,
зокрема, на науково-дослідному судні "Київ".
У січні–лютому 1996 року брав безпосередню участь в організації та передачі під
юрисдикцію України британської антарктичної станції "Фарадей", яку було перейменовано на
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"Академік Вернадський", забезпечуючи транспортну підтримку для першої Української
антарктичної експедиції.
У період з 1997 до 2001 року працював на посаді директора Державного наукововиробничого підприємства "Укрморкартографія " (м. Київ), упродовж якого за участі
А.Ю. Гордєєва було організовано процес розроблення морських навігаційних карт в Україні
та посібників для плавання; на рівні світових стандартів розроблено нормативну базу
функціонування галузі морської картографії в Україні; налагоджено обмін навігаційними
даними на міжнародному рівні, а також систему реалізації морських навігаційних карт;
започатковано відповідні наукові дослідження. В цей же період А.Ю. Гордєєв викладав
морську картографію в Академії водного транспорту.
При безпосередній участі А.Ю. Гордєєва
створена перша українська морська навігаційна карта
Чорного моря ("адміралтейський" номер 3522) на
основі результатів гідрографічних та океанографічних
досліджень
морського
середовища
виконаних
Гідрографічною службою України.
У 1999–2000 роках Антон Юрійович – пошукач
на кафедрі геодезії та картографії Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка
(науковий керівник – професор Віктор Олексійович
Шевченко). У 2000 році захистив дисертацію
"Науково-прикладні аспекти забезпечення морськими
картами господарства України" на здобуття наукового
ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю
"географічна картографія".
Протягом 2002–2003 років працював радником в Інспекції з питань підготовки особового
складу Морського флоту Міністерства транспорту України. З 2004 року – радник президента
порту Дюнкерк, а згодом – радник президента Асоціації портів Франції.
Користуючись високим міжнародним авторитетом, як визнаний фахівець з морської
картографії, А.Ю. Гордєєв з 2002 до 2005 року входив до складу Комісії з теоретичної
картографії Міжнародної картографічної асоціації.
У 2008 році Антон Юрійович працював на посаді доцента кафедри землевпорядкування
та кадастру в Інституті землевпорядкування та інформаційних технологій Національного
авіаційного університету, пізніше (2014–2016 рр.) у Національному авіаційному університеті
на посаді професора та завідувача кафедри.
З 2008 до 2010 року був докторантом кафедри геодезії та картографії Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка та захистив дисертацію "Портолани: теорія
і методика історико-картографічного дослідження" на здобуття наукового ступеня доктора
географічних наук за спеціальністю "географічна картографія" (науковий консультант –
професор Віктор Олексійович Шевченко).
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Перу Антона Юрійовича Гордєєва (одноосібно та у співавторстві) належить біля 90
публікацій з теорії та практики створення і використання морських навігаційних карт, історії
морської картографії, океанографії, а також посібників для студентів. Серед них: "Таємниці
карти Пірі Рейса", 2004 р. (у співавторстві); "Острів Зміїний: природа і люди", 2008 р. (у
співавторстві); "Карти-портолани ХІІІ–XVII ст.: особливості та роль у розвитку картографії",
2009 р.; "Карти-портолани Чорного моря", 2015 р., "Чорнобильська зона відчуження:
комплексна річкова науково-дослідна експедиція "Прип’ять-2019", 2019 р. (у співавторстві);
"Топонімія узбережжя Чорного і Азовського морів на картах портоланах ХІV–ХVІІ ст.",
2019 р., а також каталоги історичних карт на регіони Чорного та Азовського морів:
"Картографія Чорного та Азовського морів: Ретроспектива до 1500 року, період 1500–1600
років, період 1600–1700 років" та "Картографія Чорного та Азовського морів: Ретроспектива
1700–1800 років".
З 2017 року дотепер плідно працює на посаді заступника директора з наукової роботи
Державної установи "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України",
продовжуючи свої наукові вишукування у галузі океанографії та історії морської картографії.
Редакційна колегія наукового видання "Океанографічний журнал" щиро вітає
Антона Юрійовича із славним ювілеєм, бажає йому міцного здоров’я та подальших
творчих успіхів!

Едуард БОНДАРЕНКО,
доктор географічних наук,
професор кафедри геодезії та картографії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
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