
ВІДОМІ УКРАЇНСЬКІ МАНДРІВНИКИ 

 

Лаврентій Богун – перший писемно зафіксований виходець із України, чия 

нога ступила на землю Американського континенту.  

1608 — прибув до Джеймстауну (Північна Вірджинія) з Європи на 

англійському кораблі «Марія та Маргарита».  

Іван Богдан був корабельним теслею, добре знався на виробництві скла і 

дьогтю — дуже цінної тогочасної мануфактури. Подорожував з капітаном 

Джоном Смітом.  

У червні 1619 року група європейських заробітчан, серед яких був Іван 

Богдан, організувала перший у Джеймстауні страйк, вимагаючи від місцевої 

влади, аби їх зареєстрували як повноправних громадян міста та трактували 

нарівні з англійцями. Їхні вимоги задовольнили. 

 

Романов Володимир Павлович (1796-1864) — український географ, лінгвіст, 

мандрівник, декабрист.  

У 1818 році закінчив Морський кадетський корпус. Здійснив подорож на 

фрегаті «Проворный» до берегів Іспанії.  

Під враженням від цієї подорожі написав «Уривок з похідних записок до 

Іспанії».  

У 1820—1822 роках вчинив навколосвітню подорож на кораблі «Кутузов». 

Володимир Романов брав участь в декабристському русі, але формально 

членом Північного товариства не був.  

У 1857 р. зробив ґрунтовний опис Дніпра. 

 

Омельченко Антон Лукич (1883-1932) – український дослідник Антарктиди 

(конюх британської експедиції Роберта Скотта), член Королівського 

географічного товариства.  

  
Антон Лукич вільно говорив англійською мовою. Став членом експедиції, що 

невдовзі на корбалі «Терра Нова» вирушила на штурм крижаної Антарктики. 

Омельченко мав доправити коней лише до Нової Зеландії, а потім вертатися 



до Владивостоку. Подорож зайняла чимало часу, довелося перепливти 

Тихий, Індійський і Атлантичний океани. Більше року тривала експедиція. 

На честь полтавця названо бухту на Березі Оутса, відкриту дослідниками 

Антарктиди в 1958 році. Був учасником Першої світової війни. 

 

Сініцин (Лімбен) Ігор Петрович (1953) — український вчений та 

мандрівник. Завідувач наукового відділу Інституту програмних систем НАН 

України, доктор технічних наук.  

  
У 1984-85 роках працював у складі 29 Радянської Антарктичної Експедиції 

на посаді інженера-програміста. Ним були відкриті такі місця, як: водоспад 

«Київський» та каньйон «Казка».  

Ігор Сініцин відвідав більш, ніж 50 країн світу.  

Нагородженний почесним знаком Федерації спортивного туризму України 

«Видатний мандрівник України». 

 

 


