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ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ? 
 

           Історія гуртка «Аквабіотехніка» бере свій початок з 1978 року. 

           Гурток був організований при Запорізькій Станції Юних Техніків (рік 

народження 1946) нинішній Запорізький Центр НТТУМ «Грані». Директором 

якої в той час був В'ячеслав Костичев. У цей період комсомол організовує 

громадську надбудову при станціях юних техніків, яка носить назву Центр 

Науково-технічної творчості молоді (НТТМ). При Центрі НТТМ, на 

громадських засадах, ентузіастами підводних досліджень і організовується 

гурток. На етапі становлення, назва гуртка кілька разів змінювалося. Спочатку 

це була лабораторія «гідрофізиків», потім лабораторія «Підводна техніка», а 

потім уже лабораторія «Аквабіотехніка». 

Першим керівником гуртка був Євген Спинов. 

Євген Спинов, один з досвідчених підводників Запоріжжя. Чи не 

одноразовий учасник експедицій по програмі підводний будинок «Іхтіандр». 

 

 

На фото зліва Євген Спинов. Справа, один з найстаріших підводників 

Запоріжжя, Микола Романов. 

 

Під керівництвом Євгена Спінова в 1979 році лабораторією 

«гідрофізиків» при Запорізькому Центрі НТТМ спільно з Запорізьким історико-

культурним заповідником о. Хортиця була проведена підводна археологічна 



експедиція біля берегів острова Хортиця. Заступником керівника експедиції був 

Валерій Зуєв. 

 

На фото Валерій Зуєв (праворуч) інструктує Володю Ященко перед 

зануренням. 

 



Володимир Ященко - рекордсмен світу в стрибках у висоту, заслужений 

майстер спорту СРСР. Учасник експедиції. 

У складі експедиції студенти, робітники, інженери. Мета експедиції - 

дослідження глибин старого Дніпра, відпрацювання методики підводної 

археологічної розвідки, пошук і підйом історичних артефактів. Завдання, яке 

поставили перед собою учасники експедиції - повернути людям пам'ятники 

сивої старовини, що розповідають про славне минуле нашого краю. 

 

Табір експедиції був розбитий на острові Хортиця в балці Наумової. 

 

 



Табір експедиції у б. Наумової. 

Готувалися до експедиції грунтовно. На підготовлене місце було 

встановлено компресор ДК-200. Флот складався з: моточовна «Крим» з 

підвісним мотором «Вихор 30», веслових човнів типу «Фофан» і вантажного 

понтона водотоннажністю 5 т. У наявності були акваланги АВМ 1м і 

«Україна2». Використовувалися гідрокостюми типу «Чайка», «Садко», підводні 

світильники шахтні типу «Україна». В наявності була підводна фотокамера з 

імпульсним джерелом світла. Переносна електростанція 1,5 кВт / 220В. І ще 

маса допоміжного обладнання. 

 

 
Водолазний понтон і моточовн «Крим». 

 



Робота кипіла. Забивання аквалангів безпосередньо в експедиційному 

таборі економила масу часу і коштів. Давала можливість продуктивно 

досліджувати кожен метр річкового дна. 

 

 

На забивання аквалангів учень ПТУ Андрій Кузьмін. 

 

Результати не змусили себе чекати. Зброя, ядра, артилерійські розривні 

бомби для мортир, деталі судів часів російсько-турецької війни 1735-1739 р.р., 

якоря часів Запорізького козацтва, фрагменти кераміки періоду бронзи, посуд, 

амфори ... 



 

Підйом карабіна. У човні учень середньої школи Валерій Пригожин. 

 

 



 

Підйом мін часів російсько-турецької війни 18 століття. 

 

 

 

Підйом мідної посудини 17-18 століття. У човні студент ЗІЇ Андрій Чирва. 



 

Підйом грецької амфори. 



 

Керамічний посуд з орнаментом. Період культури енеоліту, 4-3 тисячоліття до 

н. е .. 



 

Керівник експедиції Євген Спинов і студенти ЗІЇ Вадик Петренко (ліворуч) і 

Андрій Чирва (праворуч), ведуть вимірювання і записують знахідки в журнал 

експедиції. 

 

Експедиція висвітлюється у пресі. 



Успіх 1979 року надихнув на продовження досліджень дна Дніпра біля 

берегів Хортиці. І ця подія стала поштовхом для проведення щорічних 

експедицій в рамках навчальної програми гуртка. Під час експедицій гуртківці 

відпрацьовували практику занурень з аквалангом, відточували пошукові 

навички під водою. Тренувалися в складанні карт-схем гідро археологічних 

знахідок. Пробували свої сили з підводної фотографії. 

 

1980 рік 

1980 рік запам'ятався відразу двома експедиціями. Перша проводилася 

біля берегів Хортиці, а після неї була проведена друга біля берегів Криму. Але 

про Чорноморські експедиції буде окремий пост. Перша стала продовженням 

минулорічної експедиції і проводилася також спільно з Запорізьким державним 

історико-культурним заповідником Хортиця. Експедиція отримала назву 

"ЕПАР 80" (Експедиція підводних Археологічних робіт). 

Начальником експедиції був керівник лабораторії "гідрофізиків" при 

Запорізькому Центрі НТТМ Валерій Зуєв. 

 

 

До складу експедиційного загону увійшли спортсмени, інструктора 

підводного спорту, а також фахівці які мають багаторічний досвід підводних 

робіт. Загін "ЕПАР-80" складався з 18 осіб і мав наступну структуру. 



 

Виконання поставлених завдань стало особливо актуалним внаслідок 

різкої зміни гідрологічних характеристик досліджуваного району. Після 

введення в експлуатацію всіх агрегатів гідроелектростанції "ДніпроГЕС-2" 

значно зросла сила течії, а також змінився його режим. 

 

 

Як показували попередні занурення в досліджуваному районі 

спостерігається зміна рельєфу дна. Розкрилися частини дерев'яних суден які  

раніше знаходилися під грунтом. 

 



 Табір розбили на старому місці у Наумовій балці. 

 

 

Як і в минулому році забивання аквалангів відбувалася безпосередньо в таборі. 

 

 



За період роботи учасниками експедиції було вироблено 314 занурень 

загальним часом перебування під водою - 220 годин. Час проведений під водою 

не було витрачено даремно. Нижче ви бачите фрагменти звіту "ЕПАР-80". 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Лабораторія "Підводної техніки" (Аквабіотехніка), яка базувалася при 

Запорізькому Центрі НТТМ проводила також експедиції на Чорному морі, в 

Криму. Ці поїздки проходили в рамках співпраці лабораторії з Інститутом 

Біології Південних морів Академії Наук УРСР. 



 

Інститут брав участь у виконанні комплексної цільової програми 

"Південь" з освоєння біологічних ресурсів Азовського і Чорного морів, яка була 

розрахована на кілька років. 

Програма "Південь" була досить великою. В обов'язки хлопців входило 

вивчення медуз, забору біологічного матеріалу, глибоководних водоростей ... 



 

У складі команди Валерія Зуєва було 12 постійних підводників. Інша 

частина приїжджала по черзі із Запоріжжя. Дослідження проводилися у вільний 

від роботи чи навчання час (відпустки, канікули). 



 



 

Учасники експедиції. Зліва-направо Ігор Гордієнко 

 

Віктор Товстокорий (робочий ЗТЗ), Ігор Демченко (уч. Металург. 

Техн.), Іванісов Женя (школяр), Валерій Зуєв (рук.лабораторіі "Підводна 

Техніка"), Олексій Вороненко (школяр), Володимир Вороненко (вчений ВІТ), 

Сергій Максименко (школяр), Сергій Стульников (кер. Фото гуртка ЦНТТМ), 

Володимир Філонов (відомий фото художник). 

 

Працювали запорожці на території Кара-Дагского відділення Інституту 

південних морів. 
 



 

Йдемо до полігону робіт. Кара-Даг, біостанція. 

 

Женя Іванісов (школяр) і Ігор Гордієнко (на другому плані, студентЗІІ). 



 

Газета "Індустріальне Запоріжжя" 1981р. 



 



 

Перед зануренням на полігоні. 

 

 

Іванісов Женя (школяр) на передньому плані. 



 

Робота під водою. 

 

 

Обмір медузи. 



 

На передньому плані Олександр Зимарина -врач експедиції. 

 

 

Завантаження на пліт обладнання. 



 

Фрагмент зі звіту Кара-Дагского експедиції. 



 

Стаття в газеті "Комсомолець Запоріжжя" 1981р. 

 

За результатами робіт лабораторія "Підводної техніки" отримала 

запрошення на участь у програмі "Південь" і в наступному році. 

 

 



Ще було багато експедицій в Криму. Були експедиції і біля берегів 

Хортиці. І по підйому вікових дубів, і по підйому рідкісних якорів початку 18 

століття, і обстеження кораблів часів російсько-турецької війни, і підйому 

долблёнок (човен з цільного стовбура дерева) ... 

 

 

Газета "Індустріальне Запоріжжя" 26.09.1981р. 



 

 

Підйом вікових дубів. 



 

 

Підйом вікових дубів. 



 

Георгій Шаповалов контролює підйом стародавнього якоря. 

 



 

Георгій Шаповалов контролює підйом стародавнього якоря. 



 

Роги благородного оленя, підняті біля берегів Хортиці. 



 

Газета "Індустріальне Запоріжжя" 27.12.1981р. 



 

Зимові тренування. о. Хортиця, р-н Наумової балки. 

 

 

Зимові тренування. о. Хортиця. 



 

Газета "Індустріальне Запоріжжя". 

 

 



Змінювалися керівники лабораторії. Після Валерія Зуєва, лабораторією 

"Аквабіотехніка" керував Сергій Стульников. На жаль він трагічно загинув. 

Його замінив Олексій Вороненко. Так, саме той Олексій Вороненко, який ще 

школярем брав участь в Кара-Дагского експедиції. Зараз гуртком 

"Аквабіотехніка" керують інші люди.  

Змінюються гуртківці, але дуже важливо, щоб лабораторія 

"Аквабіотехніка" продовжувала ростити і виховувати дайверів закоханих у 

блакитні водні простори нашої прекрасної планети. 
 

 

 


