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Мета роботи: за результатами досліджень просторово-часової структури і 

динаміки геофізичних полів, що відображають процеси в різних 

оболонках Землі, виявити закономірності еволюції та взаємодії геосфер 

на унікальному природному полігоні Української антарктичної станції 

Академік Вернадський. 

 

Вступ. У 2016 році виповнюється 20 років, що минули від початку 

діяльності України на шостому континенті, з часу передачі Україні від 

Великої Британії антарктичної станції. За минулий час Україна зайняла 

достойне місце серед країн – учасників Антарктичного Договору, ставши 

консультативним членом Договору. Ця подія мала важливий 

геополітичний наслідок, оскільки наша молода незалежна держава була 

визнана однією з провідних науково розвинутих країн світу, які 

представлені в Антарктиці на постійній основі. Це стало можливим 

завдяки результатам наукових досліджень, які проводили українські 

вчені в Антарктиці, у тому числі на Український антарктичній станції 

Академік Вернадський. Тут створено сучасну геофізичну обсерваторію, 

що дає змогу досліджувати процеси у різних оболонках Землі від 

тектоносфери до геокосмосу.  

 
 













 моніторингових неперервних геофізичних спостережень та оригінальних 

досліджень оточуючого середовища під час зимівлі на станції Академік 

Вернадський та виконання міжнародних зобов’язань з передачі даних; 

 

 сезонних експедиційних робіт, які включають дослідження в районі 

станції та прилеглих акваторіях, архіпелагах та материкової частини 

Антарктичного півострова, а також дослідження під час антарктичного 

рейсу науково-дослідного судна на акваторіях протоки Дрейка, моря Скоша 

і моря Беллінсгаузена;  

 

 обробки і аналізу даних дистанційних методів зондування (у першу 

чергу супутникових даних); 

 

 наукових досліджень у провідних лабораторіях академічних та 

університетських закладів в рамках науково-технічних проектів з 

використанням первинних даних, зразків та матеріалів, отриманих під час  

антарктичних експедицій.  

     

 

Забезпечення виконання завдань Програми 

виконується шляхом проведення:  















































• Основною метою є дослідження кінематики Антарктичної 

тектонічної плити на основі розкладу  абсолютних векторів 

зміщень, визначених за результатами довготривалих вимірів 

перманентних GPS-станцій  на складові вектори, спричинені дією 

внутрішніх та зовнішніх сил, і відповідно розклад двох груп 

векторів на складові викликані загальним зміщенням плити, її 

ротацією та деформацією. 

•  Для досягнення цієї мети в роботі розроблено теоретичне 

обґрунтування та методики диференціації  векторів лінійних 

швидкостей  перманентних GPS-станцій та визначення полюса та 

швидкості обертання тектонічної плити. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ АНТАРКТИЧНОЇ ТЕКТОНІЧНОЇ 

ПЛИТИ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДЕФОРМАЦІЙ АНТАРКТИЧНОГО 

ПІВОСТРОВА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ GNSS-ВИМІРІВ 

























































Практична значимість роботи  
 

Більшість започаткованих методів, отриманих наукових результатів та нова апаратура пройшли апробацію і 

використовуються не тільки в Антарктиці, але і на території України.  

Комплексні дослідження геофізичних полів, аналіз тектонічних структур та реконструкція геодинамічних 

обстановок дозволяє вдосконалювати критерії регіонального прогнозу та визначати умови і області формування 

мінеральних і вуглеводневих ресурсів не тільки в Західній Антарктиці, де активні геологічні процеси відбувалися у 

недалекому минулому, а і на території України, де процеси завершилися набагато раніше (у протерозої - палеозої). 

Методика аналізу даних супутникової альтиметрії та метод «гравітаційної томографії», що пройшли 

апробацію на відомих родовищах вуглеводнів, включаючи північно-західний шельф Чорного моря, були 

застосована при оцінці нафтогазоносності окремих малодосліджених районів Західної Антарктики, де були виділені 

перспективні на вуглеводні ділянки. 

Відпрацьована на акваторії АП методика практичного застосування мобільних методів СКІП і ВЕРЗ вперше 

дозволила виділити ділянки, перспективні на поклади нафти та газогідратів. В останні роки ця мобільна технологія 

активно використовується для пошуків та розвідки горючих та рудних корисних копалин в різних регіонах земної 

кулі. В Україні, зокрема, за цієї технологією виявлено понад 30 ділянок, перспективних на поклади вуглеводнів. Їх 

подальше детальне вивчення та освоєння надасть змогу суттєво наростити власний видобуток вуглеводнів в 

Україні. 

Побудовані детальні карти рельєфу морського дна для необстежених районів Західної Антарктики, зокрема 

на шхерному мілководді поблизу УАС, увійшли у Міжнародну батиметричну карту Південного океану (IBCSO), 

складену у 2013 р. під егідою Міжнародного наукового комітету з дослідження Антарктиці (СКАР). 

Великомасштабна батиметрична карта району УАС слугує для навігації кораблів при виконанні логістичних 

операцій та забезпеченню УАС паливом. Створені цифрові великомасштабні плани Антарктичного узбережжя та 

прилеглих до нього островів, а також топографічний план архіпелагу Аргентинські острови масштабу 1:1000.  

Створення електромагнітного полігону вивело УАС «Академік Вернадський» на провідне місце в Антарктиці 

щодо вивчення природних і техногенних варіацій електромагнітних полів в рекордно широкому діапазоні частот від 

нуля до десятків мегагерц. Моніторингові спостереження глобальних резонансних систем (ШР, ІАР та МР) та 

введення поняття «електромагнітного клімату» дозволили сформувати новий напрямок щодо глобальних 

електромагнітних резонаторів як індикаторів космічної погоди та розвинути наукову концепцію зв’язку атмосферної 

та космічної погодних систем. Вперше була озвучена проблема «електромагнітного» забруднення Антарктики, що 

відбувається внаслідок передачі техногенних електромагнітних сигналів з індустріально розвинутих регіонів земної 

кулі. 


