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Анотація
У статті розглянуто статус Міжнародного органу з морського дна та сучасний стан діяльності у
Міжнародному районі морського дна з метою наукового дослідження й розвідки глибоководних
мінеральних ресурсів океанів. Висвітлено дії Міжнародного органу з морського дна на підтримку
Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвяченого науці про океан в інтересах сталого розвитку.
Описано ретроспективу взаємовідносин України та Міжнародного органу з морського дна, а
також розглянуто перспективи подальшої участі України в Міжнародному органі з морського дна.
Запропоновано шляхи використання Україною потенційних можливостей Міжнародного органу з
морського дна задля зміцнення національної безпеки держави, забезпечення її політичних, соціальноекономічних та екологічних інтересів, прискорення економічних реформ.
У майбутньому Україна зможе претендувати на ділянку Міжнародного району морського дна
тільки за умови проведення відповідних морських глибоководних наукових досліджень.
Ключові слова: Міжнародний орган з морського дна, Міжнародний район морського дна,
зарезервовані райони

Міжнародний орган з морського дна (далі – МОМД), штаб-квартира якого знаходиться
в місті Кінгстон (Ямайка), є автономною міжнародною організацією, яка заснована відповідно
до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року (далі – Конвенція
1982 року) та Угоди 1994 року про здійснення Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних
Націй з морського права (далі – Угода 1994 року). Станом на 1 травня 2020 року членами
МОМД є 167 держав та Європейський Союз. Відомо, що Україна є державою-членом МОМД.
МОМД – організація, через яку держави-учасники Конвенції 1982 року організовують і
контролюють всю діяльність, пов’язану з мінеральними ресурсами в Міжнародному районі
морського дна1 (далі – Район) на благо людства в цілому [6]. Район і його ресурси є загальним
надбанням людства. Він становить понад 50 відсотків загальної площі Світового океану [13].
Сприяння і заохочення проведення морських наукових досліджень у Районі, а також
координація та поширення результатів таких досліджень лежить в основі місії МОМД [14].
Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене науці про океан в інтересах
сталого розвитку
У 2017 році Генеральна Асамблея ООН проголосила Десятиліття Організації Об’єднаних
Націй, присвячене науці про океан в інтересах сталого розвитку (далі – Десятиліття) з метою
1

Міжнародний район морського дна – це дно морів і океанів та їх надра за межами національної юрисдикції.
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стимулювання наукових досліджень і технологічних інновацій на підтримку більш здорового
та стійкого океану [1]. Цю ініціативу очолює Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО
(далі – МОК).
Цілі Десятиліття (2021-2030 рр.) полягають у заохоченні проведення морських наукових
досліджень в Районі, а також у залученні країн, що розвиваються, до участі в програмах
глибоководної розвідки й досліджень.
Визнаючи цю синергію, Міжнародний орган з морського дна прагне співпрацювати з
МОК для досягнення загальних цілей, таких як поліпшення обміну знаннями про
глибоководне біорізноманіття та розширення мереж спостережень за океаном.
План дій Міжнародного органу з морського дна на підтримку Десятиліття
В річному звіті "Досягнення стійкого використання глибоководних корисних копалин на
благо людства" Генерального секретаря Міжнародного органу з морського дна пана Майкла
В. Лоджа [9] (рис.1) надано інформацію про стан діяльності МОМД за 2020 рік, а також
висвітлено дії МОМД на підтримку Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвяченого
науці про океан в інтересах сталого розвитку.

Рис. 1. Річний звіт Генерального секретаря
Міжнародного органу з морського дна за 2020 рік
(фотографія лицьової сторони обкладинки Річного звіту) [9]
Зокрема, Міжнародний орган з морського дна здійснив розробку проєкту Плану дій із
морських наукових досліджень на підтримку Десятиліття [15] разом зі зведеним списком
пріоритетних заходів, які повинні скласти внесок МОМД у реалізацію Десятиліття. Проєкт
Плану дій базується на стратегічних напрямах, діях високого рівня та пов’язаних із ними
очікуваних результатах, які схвалено членами МОМД у Стратегічному плані [17] та Плані
високорівневих дій МОМД на 2019-2023 роки [11].
Межі діяльності у Районі
Конвенція 1982 року визначає райони національної юрисдикції як територіальне море
протяжністю 12 морських миль та виключна економічна зона протяжністю до 200 морських
миль і континентальний шельф. Міжнародна зона морського дна перебуває під юрисдикцією
МОМД [12].
5
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МОМД уклав 15-річні контракти з 21 підрядником на розвідку поліметалічних
конкрецій, поліметалічних сульфідів і кобальтоносних залізо-манґанових кірок у Районі
(рис. 2). Досліджувані ділянки розташовані в зоні Кларіон-Кліпертон, в Індійському океані,
на Серединно-Атлантичному хребті, у південній частині Атлантичного океану та Тихому
океані. На рис. 3 зображено ділянки Району, перспективні для глибоководного видобутку
корисних копалин [9].

Рис.2. Країни, які мають укладені контракти
на розвідку корисних копалин у Районі [9]
У випадку поліметалічних конкрецій кожному контрактору виділено дозволений
розвідувальний район площею 75 000 км2.
Для поліметалічних сульфідів виділена кожному контрактору площа становить
10 000 км2 і складається зі 100 ділянок. Кожна ділянка не перевищує 100 км2.
Для кобальтоносних залізо-манґанових кірок виділена кожному контрактору площа
становить 3000 км2 і складається зі 150 ділянок. Кожна ділянка не перевищує 20 км2.

6
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Зарезервовані райони
Механізм так званих "зарезервованих районів" [16] є ключовим компонентом системи
доступу до Району та його мінеральних ресурсів відповідно до Конвенції 1982 року. Це один
із засобів, за допомогою яких Конвенція 1982 року забезпечує країнам, що розвиваються,
доступ до глибоководних мінеральних ресурсів. Зарезервовані площі надають розвиненим
державам, коли вони звертаються до МОМД для отримання прав на розвідку. Потім їх
резервують для доступу країнам, що розвиваються, або Підприємствам (Конвенція 1982 року,
стаття 170, додаток IV і Угода 1994 року, додаток, розділ 2).
Інформацію щодо поточного стану зарезервованих ділянок Району можна знайти на webсайті Міжнародного органу з морського дна [10].
Перспективи співпраці України з Міжнародним органом з морського дна
У складі МОМД функціонують три головних органи:
Асамблея (директивний орган), в якій представлені всі держави-члени МОМД;
Рада (виконавчий орган) у складі 36 членів, що визначає політику МОМД із конкретних
питань;
Секретаріат, який виконує щоденні функції, пов’язані зі збором інформації,
моніторингом та дослідницькою роботою.
Крім цих головних органів створено ще два допоміжні органи, членів яких обирають
персонально, і які займаються спеціалізованими функціями: це Юридична і Технічна Комісія,
а також Фінансовий комітет.
У 1995 році Україна приєдналася до МОМД на правах тимчасового члена, оскільки ще
не ратифікувала Угоду 1994 року. Протягом наступних чотирьох років Україна, як і ряд інших
країн, періодично подавала запити на продовження такого членства. Незважаючи на статус
тимчасового члена, Україна була активно залучена до роботи Міжнародного органу з
морського дна, зокрема в 1996 році Україну на чотирирічний термін було обрано до складу
першої Ради МОМД. Слід також зазначити, що автор цієї статті в період 1996-1999 рр. був
обраний членом і плідно працював у Юридичній і Технічній Комісії Міжнародного органу з
морського дна (рішення Ради МОМД від 17 серпня 1996 р.).
Повноправним учасником МОМД Україна стала після прийняття 3 червня 1999 року Закону
України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року
та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського
права 1982 року". Також Україна зробила кроки з реалізації свого права на правонаступництво
частки ділянки морського дна, зарезервованого за Спільною організацією "Інтерокеанметал".
Нагадаємо, що рішенням Ради національної безпеки й оборони України від 16 травня
2008 року "Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави"
(затверджено Указом Президента України від 20.05.2008 р. №463/2008) Кабінетові Міністрів
України було доручено "вжити до кінця 2008 року заходів щодо підвищення ефективності
діяльності українських представників у МОМД і Міжнародному трибуналі з морського права
та поновлення переговорів зі Спільною Організацією "Інтерокеанметал" про можливість
приєднання України до цієї міжнародної організації" [4].
7

Рис.3. Ділянки Району, перспективні для глибоководного видобутку корисних копалин
в зоні Кларіон-Кліпертон, Атлантичному, Тихому та Індійському океанах [9]
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Незважаючи на те, що згаданий Указ втратив чинність (з незрозумілих причин), пошук
нових альтернативних сировинних баз, зокрема в Міжнародному районі морського дна, є
актуальною задачею сьогодення [7,8].
Особливо слід зазначити, що у 2011 році було прийнято Закон України "Про
затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на
період до 2030 року", згідно з яким для розширення мінерально-сировинної бази за рахунок
участі в міжнародних проєктах з освоєння перспективних ділянок Світового океану Урядом
України подано офіційну заявку про намір України приєднатися до спільної міжнародної
організації "Інтерокеанметал" [3]. Великий внесок у зміцнення співпраці України зі Спільною
організацією "Інтерокеанметал" вніс академік НАН України Є.Ф. Шнюков.
Рішенням Уряду України [5] затверджено Порядок участі центральних органів
виконавчої влади в діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (далі –
Порядок).
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 660 встановлено, що
Міністерство закордонних справ України, Міністерство освіти і науки України та інші
міністерства є центральними органами виконавчої влади, відповідальними за виконання
зобов’язань, які випливають із членства України в МОМД.
Згідно з положеннями згаданого Порядку:
- центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у діяльності МОМД, членом
якого є Україна, відповідно до укладеного міжнародного договору України, зобов’язані:

ефективно використовувати потенційні можливості МОМД з метою зміцнення
національної безпеки України, забезпечення її політичних, соціально-економічних та
екологічних інтересів, прискорення економічних реформ;

МОМД;

забезпечувати виконання зобов’язань, які випливають із членства України в


стежити за дотриманням прав української сторони, котрі дає членство України в
МОМД, а також за виконанням іншими членами міжнародних організацій їхніх зобов’язань;
- представники центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у заходах
МОМД, керуються письмовими директивами, вказівками, технічними завданнями, що
готуються у встановленому порядку центральними органами виконавчої влади,
відповідальними за виконання зобов’язань, покладених на Україну як члена МОМД;
- центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання зобов’язань,
передбачених членством України у МОМД, може залучати до участі в його діяльності інші
центральні органи виконавчої влади, а також представників інших державних органів,
підприємств та організацій різних форм власності за їх згодою.
Слід зазначити, що в серпні 2020 року в Міністерстві закордонних справ України (далі –
МЗС) відбулася нарада за участі керівників секторів Національної комісії України у справах
ЮНЕСКО (далі – Національна комісія) та інших запрошених осіб [2].
Під час заходу обговорено ряд важливих питань, пов’язаних із діяльністю Національної
комісії. Зокрема було представлено проєкт Концепції реформування Національної комісії, а
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також доповідь уповноваженого представника НАН України щодо участі України в роботі
МОК ЮНЕСКО та МОМД, яку підготовлено за участі Державної установи "Науковий
гідрофізичний центр Національної академії наук України".
У згаданій доповіді надано пропозиції Національної академії наук України з порушених
питань, зокрема щодо розширення участі України в діяльності МОМД, а саме:
- продовжити та активізувати участь України в якості держави-члена в роботі МОМД;
- відповідним органам виконавчої влади України подати проєкт документа для
ухвалення Кабінетом Міністрів України рішення про залучення Національної академії наук
України до співпраці з МОМД.
Проте для продовження участі України в якості держави-члена в роботі МОМД
необхідно здійснити ряд першочергових дій. Зокрема уповноваженому центральному органу
виконавчої влади ‒доцільно (на думку автора цієї публікації) ініціювати лист до МЗС України
з пропозицією звернутися до :
- Генерального секретаря МОМД про наміри України як держави-члена Міжнародного
органу з морського дна:


продовжити членство в міжнародній Спільній Організації "Інтерокеанметал";


забезпечувати своєчасну оплату членських внесків до бюджету МОМД згідно з
умовами участі в ньому (станом на 2020 рік);
- Міністерства закордонних справ Польщі (Департамент з міжнародного
співробітництва) про наміри України продовжити членство в міжнародній Спільній
Організації "Інтерокеанметал";
- Міжнародної Спільної Організації "Інтерокеанметал" про наміри:


продовжити членство України в зазначеній організації;



погасити заборгованість України зі сплати членських внесків;


здійснити необхідні консультації.
На завершення наголосимо, що обсяг фінансових витрат, необхідних для забезпечення
постійної співпраці з МОМД, є незрівнянно малою величиною в порівнянні з вартістю
мінеральних ресурсів, які Україна зможе видобувати в майбутньому на виділеній ділянці
Міжнародного району морського дна.
Разом з тим, сплата членських внесків до Міжнародного органу з морського дна – це
необхідна умова для отримання права на ділянку Району, проте недостатня.
У майбутньому Україна зможе претендувати на ділянку Міжнародного району
морського дна тільки за умови проведення відповідних морських глибоководних наукових
досліджень.
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Аннотация
В статье рассмотрен статус Международного органа по морскому дну и современное состояние
деятельности в Международном районе морского дна с целью научного исследования и разведки
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глубоководных минеральных ресурсов океанов. Уделено внимание действиям Международного
органа по морскому дну в поддержку Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного
науке об океане в интересах устойчивого развития.
Описана ретроспектива взаимоотношений Украины и Международного органа по морскому дну,
а также рассмотрены перспективы дальнейшего участия Украины в Международном органе по
морскому дну. Предложены пути использования Украиной потенциальных возможностей
Международного органа по морскому дну для укрепления национальной безопасности государства,
обеспечения его политических, социально-экономических и экологических интересов, ускорения
экономических реформ.
В будущем Украина сможет претендовать на участок Международного района морского дна
только при условии проведения соответствующих морских глубоководных исследований.
Ключевые слова: Международный орган по морскому дну, Международный район морского
дна, зарезервированные районы
Marine scientific research – the way forward
to the industrial development of deep ocean mineral resources
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Abstract
The article considers the status of the International Seabed Authority and the current state of activity in
the international seabed area for the purpose of scientific research and exploration of deep-sea mineral
resources of the oceans. Attention is paid to the actions of the International Seabed Authority in support of the
United Nations Decade for Ocean Science for Sustainable Development.
A retrospective of the relationship between Ukraine and the International Seabed Authority was
described, and the prospects for Ukraine’s further participation in the International Seabed Authority were
considered. Proposed ways for Ukraine to use the potential of the International Seabed Authority to strengthen
the national security of the State, ensure its political, socio-economic and environmental interests, and
accelerate economic reforms.
In the future, Ukraine will be able to claim a portion of the international seabed area only on the
condition that appropriate deep-sea studies are carried out.
Key words: International Seabed Authority, international, seabed area, reserved areas
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Анотація
Найважливішою складовою розвитку науково-технічного потенціалу морегосподарського
комплексу і безпеки держави є інструментальне вивчення морського середовища, яке є неможливим
без експедиційних досліджень. З урахуванням світової практики проведення супутніх досліджень
морського та річкового середовища українські фахівці та науковці у сфері гідрографії та океанографії
у 2018-2019 рр. здійснили ряд спільних комплексних науково-дослідних експедицій в акваторіях
Азово-Чорноморського басейну та на внутрішніх водних шляхах України. Головною метою цих
науково-дослідних експедицій було підвищення рівня навігаційно-гідрографічного забезпечення
безпеки морського та річкового судноплавства. Також у статті досліджено питання розробки проєкту
міжвідомчої науково-технічної програми у сфері океанографічного та гідрографічного вивчення
морського (річкового) середовища.
Ключові слова: супутні експедиційні дослідження, міжвідомча програма, океанографія,
гідрографія, НАН України

В Україні провідною організацією щодо реалізації державних завдань з гідрографічного
забезпечення є Державна установа "Держгідрографія" (ДУ "Держгідрографія") Державної
служби морського та річкового транспорту України, на яку покладено виконання міжнародних
зобов’язань України з навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, що включає
гідрографічне й океанографічне вивчення океанів і морів, а також внутрішніх водних шляхів
України.
ДУ "Держгідрографія" відповідно до свого призначення та згідно з положенням про свою
діяльність здійснює необхідні науково-технічні заходи в галузі гідрографії й океанографії –
систематично проводить морські експедиційні дослідження (з використанням власних суден,
а також відповідного науково-технічного обладнання та засобів) як невід’ємну складову
ефективного навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства.
Реалізація планових гідрографічних робіт ДУ "Держгідрографія" в 2018-2019 рр.
супроводжувалась виконанням додаткових супутніх океанографічних досліджень параметрів
морського (річкового) природного середовища, які проводилися спільно з науковцями
ДУ "Державного гідрофізичного центру НАН України" (далі – Гідрофізичний центр).
У 2018-2019 рр. ДУ "Держгідрографія" разом з Гідрофізичним центром організувала та
провела сім спільних комплексних науково-дослідних експедицій, а саме: "Дніпро-2018",

14
© А.Ю. Гордєєв, Є.Ф. Шнюков

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 2(13)/2020

"Чорне море-2018", "Дунай-2018", "Дунай-2019", "Чорне море-2019", "Чорне море (БДЛК)2019" та "Прип’ять-2019" (далі – науково-дослідні експедиції).
При проведенні зазначених науково-дослідних експедицій Гідрофізичний центр
використав власні напрацювання, розробки, ресурси та кошти для забезпечення здійснення
супутніх океанографічних досліджень. Зокрема для забезпечення їх проведення використано
такі науково-технічні ресурси:
- мобільний гідроакустичний комплекс дистанційного вивчення рельєфу морського
(річкового) дна й типів поверхневих осадків;
- програмне забезпечення та сучасний математичний апарат для обробки інформації, що
надається гідроакустичним комплексом, з метою отримання геоакустичних параметрів
морського та річкового дна (цей ресурс є інтелектуальною власністю Гідрофізичного центру).
- додаткове наукове обладнання та технічні засоби, зокрема спроектований вченими
Гідрофізичного центру тросовий ковшовий дночерпак Петерсена, а також ехолот-картплотер
Lowrance HDS 12 Carbon, структур-сканер Lowrance Structurescan 3D та ін.
Згадані науково-дослідні експедиції проводили відповідно до Угоди про науковотехнічне співробітництво між державною установою "Науковий гідрофізичний центр
Національної академії наук України" та державною установою "Держгідрографія"
Міністерства інфраструктури України від 08.05.2018 року.
Головною метою спільних науково-дослідних експедицій було підвищення рівня
навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки морського та річкового судноплавства.
Основними завданнями комплексних експедиційних досліджень були:
- зйомка рельєфу дна акваторій північно-західної частини Чорного моря, річок Дунай і
Дніпро. Наприклад, вперше за багато років була виконана унікальна гідроакустична зйомка
рельєфу дна річки Прип’ять в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного
заповідника;
- здійснення контролю (ревізії) поточного стану плавучих і берегових засобів
навігаційного обладнання;
- дослідження просторової структури циркуляції вод та її вплив на ефективність
навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства на основі розрахунків та
інструментальних вимірювань течій;
- збір інформації про просторово-часовий розподіл гідрологічних параметрів та
інструментально виміряних течій у північно-західній частині Чорного моря;
- комплексний аналіз гідрологічних, гідроакустичних, гідрографічних даних із
залученням історичних баз даних для визначення у подальшому ступеня аномальності
гідрологічних полів у межах виключної морської економічної зони України.
Під час виконання науково-дослідних експедицій було істотно вдосконалено
методологію та організацію міжвідомчого проведення спільних річкових (морських)
досліджень, а також технологію спільного використання спеціалізованих суден, наукового
обладнання та технічних засобів вивчення морського (річкового) середовища. Вдосконалено
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науково-організаційні заходи з планування та проведення комплексних науково-дослідних
експедицій при розробці спільних програм експедиційних досліджень.
Керуючись результатами проведених досліджень, виконано науково-технічні
(експериментальні) розробки з метою одержання прикладного результату. Основні види
науково-технічної роботи були пов’язані з доведенням отриманих нових знань до стадії
практичного використання, зокрема:
- розроблено реляційну логічну схему структури гідрографічного фрагмента Банку
океанографічних даних НАН України;
- спроєктовано та створено експериментальну діючу модель суднової модульної
лабораторії гідроакустики як базову центральну компоненту інфраструктури, яка забезпечує
процеси та технології збору, збереження та оперативного обміну океанографічними даними,
отриманими в результаті експедиційних наукових досліджень, і здійснено її випробування;
- відпрацьовано проведення науково-технічної модернізації великих гідрографічних
катерів "О. Солодунов", "А. Лисенко", спеціалізованих річкових суден "Дельфін", "Шляховик"
та маломірного судна "Aqua Spirit";
- фахівці спільно розробили проєкти важливих нормативних документів, які містять
наукову складову, а саме:
проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання
дозволів на виконання морських наукових досліджень у внутрішніх водах, територіальному
морі та виключній економічній зоні України";
"Методику організації та проведення морських (річкових) наукових експедиційних
досліджень".
При підготовці та виконанні комплексних експедицій було інвентаризовано
дослідницьку інфраструктуру ДУ "Держгідрографія" і сформовано уточнений склад
необхідного наукового обладнання та технічних засобів. Актуалізовано перелік наукового
обладнання і технічних засобів для організації експедиційних досліджень.
Науково-технічні результати, які були отримані в процесі виконання згаданих
комплексних супутніх експедиційних досліджень, зафіксовані у формі відповідних звітів і
схвалені рішеннями Науково-технічних рад ДУ "Держгідрографія" та Гідрофізичного центру,
а також опубліковані в трьох наукових статтях і одному виданні.
Зважаючи на успішний досвід проведення спільних експедиційних досліджень і
отримані результати, було запропоновано продовжити спільну роботу на державному рівні.
Відомо, що у Морській доктрині України на період до 2035 року [5] передбачено
використання наукового потенціалу Національної академії наук України для розв’язання
фундаментальних і прикладних завдань, пов’язаних з морегосподарською діяльністю, що є
одним із вирішальних факторів здійснення національних інтересів України у сфері морської
діяльності.
У зверненнях на адресу Міністерства інфраструктури України Національна академія
наук України ініціювала розробку проєкту спільної науково-технічної програми Міністерства
інфраструктури України та Національної академії наук України у сфері океанографічного та
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гідрографічного вивчення морського (річкового) середовища в інтересах навігаційногідрографічного забезпечення безпеки судноплавства на період 2018-2022 років (далі – проєкт
Програми).
З урахуванням рішень Міністерства інфраструктури України Державна служба
морського та річкового транспорту України дала згоду ДУ "Держгідрографія" на проведення
зазначених досліджень зі створенням гідрографічного фрагмента банку цифрових
океанографічних даних НАН України.
Спрямованість проєкту Програми відповідає положенням:
- пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (визначених на період до 2020 р.),
затверджених Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" [8];
- пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок
на період до 2020 року, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
07 вересня 2011 р. № 942 [9];
- постанови Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 р. № 1307 "Про затвердження
Морської доктрини України на період до 2035 року" [5];
- Транспортної стратегії України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р [6];
- наказу Міністерства інфраструктури України від 09 жовтня 2017 р. № 342 "Про
затвердження Стратегічного плану розвитку та Інвестиційного плану на період до 2022 року
Державної установи "Держгідрографія" [7];
- основних наукових напрямів і найважливіших проблем фундаментальних досліджень у
галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України на 2014-2018 рр.,
затверджених постановою Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 [3];
- актуальних і перспективних напрямів досліджень, визначених окремими рішеннями
Президії НАН України.
Науково-технічна проблема, на вирішення якої спрямовано морські (річкові)
експедиційні дослідження
Науково-технічною проблемою, на вирішення якої спрямовують спільні комплексні
наукові морські (річкові) експедиційні дослідження, є формування (створення) та
забезпечення функціонування гідрографічного фрагмента автоматизованого банку цифрових
океанографічних даних як сучасного програмно-технічного комплексу (складової частини
проєкту науково-технічної Програми Державної служби морського та річкового транспорту
України та Національної академії наук України) в інтересах надання користувачам даних
оперативної океанографії.
Створення та забезпечення функціонування зазначеного гідрографічного фрагмента має
бути здійснено з метою науково-технічного оновлення програмно-технологічних засобів
збору, аналізу, зберігання, передачі океанографічних даних та інформації на основі результатів
комплексних (гідрографічних, гідрологічних, гідроакустичних, а також морських геологогеофізичних), передусім, експедиційних, досліджень закономірностей формування й еволюції
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морських (річкових) систем Азово-Чорноморського басейну на науково-дослідних (інших
спеціалізованих) морських і річкових суднах.
Об’єктом досліджень є технологічні та технічні рішення зі створення баз даних про
морське природне середовище, включно з програмно-математичним забезпеченням створення
та використання океанографічних і гідрографічних інформаційних ресурсів.
Мета роботи полягає в підвищенні надійності та оперативності навігаційногідрографічного
забезпечення
безпеки
судноплавства
шляхом
формування
багатофункціонального банку даних океанографічних і гідрографічних досліджень морського
(річкового) середовища на основі актуалізації та введення в сучасний науково-практичний обіг
матеріалів комплексних гідрографічних та океанографічних експедиційних досліджень, а
також даних регулярних спостережень, які здійснюють морезнавчі організації інших відомств.
Вирішення цих завдань вимагає комплексного аналізу та інтеграції всіх матеріалів
вивчення параметрів морського природного середовища, які є у фондах різних морезнавчих
відомств України та доступні через міжнародний науковий обмін, що обумовлює необхідність
створення сучасного програмно-технічного комплексу банку даних океанографічних і
гідрографічних досліджень морського (річкового) середовища.
Варто відзначити, що створення та забезпечення функціонування згаданого
гідрографічного фрагмента банку океанографічних даних НАН України на сучасному етапі
відродження морської держави є одним з найважливіших факторів адекватного реагування
на ситуацію, яка склалася щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства в
територіальному морі та внутрішніх водних шляхах України.
Міжнародно-правові аспекти програми
На сучасному етапі розвитку людства важливу роль у життєдіяльності країн світу
відіграє Світовий океан, ресурси якого мають вирішальне значення для прискореного розвитку
світової економіки та є важливим фактором геополітики.
Підтвердженням цього є ряд міжнародних конвенцій, резолюцій, документів
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй та Міжурядової океанографічної комісії
ЮНЕСКО (далі – МОК), а саме: Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права
1982 року [2]; Критерії та керівні принципи МОК з передачі морської технології, 2003 р.
(резолюція IOC-XXII-12) [11]; Стратегія МОК в області розвитку потенціалу, 2015 р.
(документ IOC/INF-1314) [10]; Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Світовий океан і
морське право", 2016 р. (документ А/71/257) [4], Глобальна доповідь про стан океанографії:
стан справ з наукою про океан на світовому рівні МОК ЮНЕСКО, 2017 рік [1] та ін.
З огляду на майбутнє міжнародне Десятиліття науки про океан в інтересах сталого
розвитку, яке проголошене резолюцією Організації Об’єднаних Націй у 2017 році,
актуальність і практичне значення результатів, отриманих у ході науково-дослідних
експедицій і виконання досліджень у 2018-2019 рр., є необхідним підґрунтям для
започаткування нового проєкту Програми, яка буде реалізовуватись у нових, об’єктивно
складних, з огляду на геополітичну, соціально-економічну та суспільно-політичну ситуації,
умовах.
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Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить, що в умовах ускладнення ситуації, головним
інструментом ефективного здійснення морської державної політики є метод програмноцільового планування й управління, що реалізується на державному рівні. Треба взяти до
уваги, що більшість країн Чорноморського регіону мають і діють за національними
програмами (проєктами) комплексних морських наукових досліджень.
Успішна реалізація проєкту Програми передбачувано дозволить зберегти та розвинути
науковий і кадровий потенціал всіх складових морської діяльності, а також використати
можливості та забезпечити кооперацію й інтеграцію України в міжнародні програми
Міжнародної гідрографічної організації, Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО
(Чорноморський регіональний проєкт Глобальної системи спостережень за океаном та ін.),
Міжнародної комісії з наукових досліджень Середземного моря, Міжнародного органу з
морського дна, Європейської Комісії (Рамкова програма Європейської Комісії "Горизонт –
2020" Оперативної програми по Чорному морю "The Black Sea Basin Joint Operation Program")
[12] тощо.
Ймовірний соціальний ефект від проведення комплексних гідрографічних і
океанографічних досліджень
Від результатів проведених спільних комплексних гідрографічних та океанографічних
досліджень очікується:
- зміцнення міжнародного авторитету та іміджу України як морської держави з
урахуванням сучасного геополітичного стану в Азово-Чорноморському регіоні;
- забезпечення присутності України та постійної демонстрації державного прапора
України в Азово-Чорноморському басейні;
- підвищення рівня навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки морського та
річкового судноплавства;
- розвиток туристичної інфраструктури та діяльності на морському узбережжі і
внутрішніх водних шляхах України;
- поліпшення екологічної ситуації в Україні.
Спільні комплексні науково-дослідні експедиції, що були виконані в період 20182019 рр., підтвердили ефективність цієї форми організації наукових досліджень, оскільки
всебічно забезпечують здобуття емпіричних відомостей для отримання практичного досвіду
та подальших теоретичних узагальнень в галузі гідрографічного та океанографічного
вивчення параметрів морського і річкового середовища.
Науково-технічні результати експедиційної діяльності призначені для:
- використання у виробничій і службовій діяльності ДУ "Держгідрографія" і Казенного
підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Державної служби морського та
річкового транспорту України, Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного
заповідника Державного агентства України з управління зоною відчуження,
ДУ "Гідрофізичний центр НАН України" та інших профільних установ НАН України,
Військово-Морських Сил Збройних Сил України, а також профільних установ Державного
агентства рибного господарства України;
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- інформаційної підтримки прийняття виважених управлінських рішень;
- виконання науково-прикладних досліджень (розробка, адаптація й верифікація моделей
морського природного середовища та його впливу на різні об’єкти) в інтересах економічної та
оборонної діяльності та сталого розвитку;
- розробки посібників і підготовки вихідних даних з обліку впливу природного
середовища на морські об’єкти;
- створення комплексної системи забезпечення безпеки при освоєнні морських
нафтогазоносних родовищ;
- обміну океанографічними даними за Програмою "Міжнародний обмін
океанографічними даними та інформацією" Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО.
Громадське обговорення Концепту формування проєкту науково-технічної програми
Міністерства інфраструктури України та Національної академії наук України у сфері
океанографічного та гідрографічного вивчення морського середовища в інтересах
навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства на період 2018-2022 рр., а
також наукових доповідей про результати досліджень, отриманих в ході проведення
експедицій "Дніпро-2018", "Чорне море-2018", "Прип’ять-2019", відбулося на пресконференціях 14 вересня 2018 р. (на борту теплохода "Богдан Хмельницький", м. Київ),
12 жовтня 2018 р. (Морський вокзал, м. Одеса) та 12 вересня 2019 р. (прес-центр Державного
агентства України з управління зоною відчуження, м. Київ).
Висновки. При практичній відсутності в державі науково-дослідного флоту проведення
комплексних океанографічних супутніх експедиційних досліджень в акваторії Чорного моря
та річок Дніпро і Дунай із залученням досвідчених фахівців НАН України, використанням
спеціалізованих суден Державної установи "Держгідрографія" та спроможностей сторонніх
організацій продемонстрували надзвичайно позитивні результати для вирішення державних
проблем у галузі океанографії та підтвердили доцільність спільного вирішення проблем на
користь держави і суспільства. Винесення цих проблем на законодавчий державний рівень
допомагає у вирішенні завдань передачі досвіду, спільного використання наукового
обладнання, розширення можливостей, забезпечення практичних наукових і виробничих
програм науковим підґрунтям, стратегічного розвитку тощо, забезпечує отримання актуальної
інформації про сучасний стан морських акваторій, стан яких має потужний вплив на сталий
розвиток держави та всього регіону західної частини Чорного моря в цілому.
Науково-технічні результати супутніх експедиційних досліджень "Дніпро-2018", "Чорне
море-2018", "Дунай-2018", "Чорне море (БДЛК)-2019", "Дунай-2019", "Чорне море-2019",
"Прип’ять-2019" є, безумовно, актуальними та відповідають пріоритетним науковим
напрямам у сфері морської діяльності та сучасним потребам у справі розвитку науковотехнічного потенціалу морегосподарського комплексу і безпеки держави.
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Аннотация
Важнейшей составляющей развития научно-технического потенциала морехозяйственного
комплекса и безопасности государства является инструментальное изучение морской среды, которое
невозможно без экспедиционных исследований. С учетом мировой практики проведения
сопутствующих исследований морского и речного среды украинские специалисты и ученые в области
гидрографии и океанографии в 2018-2019 гг. осуществили ряд совместных комплексных научноисследовательских экспедиций в акваториях Азово-Черноморского бассейна и на внутренних водных
путях Украины. Главной целью этих научно-исследовательских экспедиций было повышение уровня
навигационно-гидрографического обеспечения безопасности морского и речного судоходства. Также
в статье исследованы вопросы разработки проекта межведомственной научно-технической программы
в сфере океанографического и гидрографического изучения морской (речной) среды.
Ключевые слова: сопутствующие экспедиционные исследования, межведомственная
программа, океанография, гидрография, НАН Украины
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Abstract
The most important component of scientific and technical potential development of the maritime
complex and the security of the state is an instrumental study of the marine environment, which is impossible
without expeditionary cruises. Taking into account the world practice of conducting accompanying research
of the marine and river environment, Ukrainian specialists and scientists in the field of hydrography and
oceanography carried out a number of joint complex scientific research cruises in the waters of the Azov-Black
Sea basin and on the inland waterways of Ukraine in 2018-2019. The main goal of these research expeditions
was to improve the level of navigational and hydrographic support for the safety of sea and river navigation.
Key words: accompanying expeditionary research, interdepartmental program, oceanography,
hydrography, NAS of Ukraine
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Океанографічні та гідрометеорологічні дослідження морів в Україні
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Анотація
Розглянуто новітню історію морських досліджень в Україні від здобуття незалежності до цього
часу. Виокремлено три етапи діяльності та зміни інституційної структури вітчизняної океанографії з
питань вивчення фізичних та екологічних процесів у морському довкіллі. Описано стан і проблеми
системи морських гідрометеорологічних спостережень і моніторингу прибережної смуги морів.
Накреслено шляхи розв’язання накопичених проблем і запропоновано можливі напрями розвитку
океанографії та гідрометеорології морів.
Ключові слова: Чорне та Азовське моря, регіональна океанографія, зміни клімату, морське
довкілля, системи спостережень

Вступ. Чорне й Азовське моря – один з найбільш вивчених регіонів Світового океану.
Перші відомості щодо географії, погодних і навігаційних умов регіону зафіксовано з
доантичних часів. Потреба в отриманні таких даних виникала в тісному зв’язку з розвитком
торгівлі та мореплавства, освоєнням Причорномор’я древніми греками, скіфами, римлянами,
слов’янами та іншими народами. З огляду на історичні джерела, у часи литовської та польської
держав, а потім і Гетьманщини, українські козаки, промисловці та купці були добре обізнані з
гідрографією морського узбережжя, системою вітрів і морських течій. Систематичні
гідрографічні, метеорологічні та океанологічні дослідження Чорного й Азовського морів
проводилися від початку XVIII ст. і тривають донині. Найбільш змістовний огляд їхньої історії
наведено в монографіях [2, 3] та атласі [22].
У цій статті більш докладно розглянуто стан і проблеми морських досліджень в Україні
після здобуття незалежності (1992 – 2020 рр.). При цьому розрізняємо два аспекти. Перший з
них стосується власне океанографічних досліджень Азовського і Чорного морів. Наукові
знання щодо них поступово здобувалися упродовж кількох сторіч, переважно на основі
експедиційних робіт у відкритих і прибережних морських акваторіях. Ґрунтовне узагальнення
даних, отриманих в окремих експедиціях або короткочасних дослідницьких кампаніях, стало
можливим лише після накопичення достатньої кількості достовірної інформації та розвитку
методів лабораторного, аналогового і математичного моделювання фізичних, хімічних і
динамічних процесів в океанах і морях. Другий аспект стосується систематичних морських
гідрометеорологічних і кліматологічних досліджень, які базуються переважно на даних
спостережень мережі берегових станцій. Регулярні спостереження комплексу
метеорологічних і гідрологічних показників виконують впродовж тривалого часу (за деякими
параметрами – з кінця ХІХ сторіччя).
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Океанографічні дослідження. Період трансформації (1992 – 1997 рр.). Після розпаду
СРСР Україна отримала у спадок потужну інфраструктуру океанографічних досліджень, яка
складалася з наукових та освітніх закладів, а також кількох науково-дослідних суден (НДС),
спроможних вести роботи в усіх акваторіях Світового океану. Ці заклади та судна були
розташовані на півдні молодої держави – у Криму та м. Одесі.
У м. Севастополь працювали установи Національної академії наук (НАН) України –
Морський гідрофізичний інститут (МГІ) та Інститут біології південних морів (ІнБПМ).
Перший з них володів НДС "Академік Вернадський", "Михайло Ломоносов" та "Професор
Колесніков", другий – НДС "Професор Водяницький". Колишнє Севастопольське
відділення (СВ) Державного океанографічного інституту імені М.М. Зубова (ДОІН)
Гідрометслужби СРСР (головний інститут знаходиться у м. Москва) було перетворене на
Морське відділення Українського гідрометеорологічного інституту (МВ УкрГМІ)
Гідрометеослужби України (головний інститут у м. Київ). Цей заклад використовував у своїх
дослідженнях дані берегових станцій і маломірних суден української гідрометеорологічної
мережі на Азовському і Чорному морях.
У м. Керчі функціонував Південний науково-дослідний інститут морського рибного
господарства та океанографії (ПівденНІРО) Міністерства рибного господарства (МРГ)
України, який працював на основі океанографічних даних, отриманих у районах морського й
океанічного риболовецького промислу суднами промислової розвідки.
Серед океанографічних установ м. Одеси найпотужнішим було колишнє Одеське
відділення ДОІН, на основі якого у 1992 р. створено Український науковий центр екології
моря (УкрНЦЕМ) Міністерства екології та природних ресурсів України. Центр володів
флотом «суден погоди», що працювали до того переважно в Атлантичному океані –
НДС "Мусон", "Пасат", "Порив", "Ернст Кренкель", "Георгій Ушаков", а також
НДС "Володимир Паршин" та "Яков Гаккель", призначеними для досліджень Азовського,
Чорного і Середземного морів. Крім того, існували відгалуження Севастопольських
академічних інститутів – Одеська філія ІнБПМ та Відділення гідроакустики МГІ НАН
України, об’єктом дослідження яких була переважно Північно-західна частина Чорного моря
(ПЗЧМ).
Значну частину фахівців з океанології для наукових закладів та гідрометеорологічної
мережі України постачав Одеський гідрометеорологічний інститут, який зараз входить до
складу Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ). Професори та викладачі
кафедри океанології вели також наукові дослідження з океанології, екології моря та
моделювання морських процесів, як свої власні, так і в співпраці з іншими українськими та
зарубіжними навчальними й науковими закладами.
Цей період можна назвати інерційним, адже до 1997 р. тривали інтенсивні дослідження
Чорного моря, започатковані ще наприкінці 1980-х років на основі кооперації зусиль не тільки
на міжвідомчому вітчизняному рівні, але й у міжнародному масштабі. Океанографічні зйомки
усього моря або його крупномасштабних частин (західної, східної, північно-західної)
виконували одночасно на кількох суднах науковці України, Росії, Болгарії, Румунії,
Туреччини, США в рамках програм HydroBlack, CoMSBlack, NATO TU Black Sea [28]. В
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експедиційних дослідженнях використовували найсучасніші на той час вітчизняні та
закордонні прилади океанографічних вимірювань. Паралельно використовували метеодані
берегових гідрометеостанцій та штучних супутників Землі (ШСЗ). Результатами цих
досліджень були нові масиви інформації, що дозволили поглибити уявлення про структуру та
циркуляцію морських вод, удосконалити чисельні моделі динаміки моря та екологічних
процесів, що відбуваються в ньому.
У 1992 р. Україна стала членом Міжнародної комісії з використання та дослідження
Середземномор’я (абревіатура французькою мовою – CIESM). Її постійним президентом є
принц Монако. Подія відбулася на 33-му Конгресі цієї організації у м. Трієсті (Італія), куди
делегація України прибула на НДС "Михайло Ломоносов" під час експедиційного рейсу по
Чорному та Середземному морях. З того часу українські океанологи беруть активну участь у
роботі CIESM, представляючи результати своїх досліджень на її конгресах і тематичних
семінарах (наприклад, [29]).
Слід зазначити, що українські океанологи взяли участь у наступному 34-му Конгресі
CIESM (1995 р.), який відбувся у м. Валетта (Мальта), також під час проведення комплексної
експедиції – цього разу на НДС "Київ" (колишній "Академік Крилов"). Цей корабель разом з
декількома іншими суднами залучила до океанологічних робіт Національна агенція морських
досліджень і технологій (НАМДІТ), яка була створена на початку 1990-х років задля
координації, раціоналізації та сприяння діяльності науковців, конструкторів і промисловців у
різних галузях вивчення та використання морів. Необхідність створення НАМДІТ
пояснювалася скрутним економічним становищем України, зокрема значним скороченням
фінансування науки, неспроможністю наукових установ утримувати та забезпечувати належне
функціонування дослідницького флоту. З усіх зазначених вище океанографічних суден на
початку 2010-х років вченим залишилися НДС "Професор Водяницький" (ІнБПМ) та
"Володимир Паршин" (УкрНЦЕМ), та й ті можна було задіяти для наукових цілей тільки за
наявності коштів у рамках здебільшого міжнародних проєктів.
Підписання чорноморськими країнами у 1993 р. Бухарестської конвенції та створення
міжнародної Комісії для захисту Чорного моря від забруднення (Чорноморська комісія)
стимулювало проведення систематичних робіт з моніторингу та оцінки екологічного стану
морського довкілля. Статус Активного (міжнародного) Центру моніторингу та оцінки
забруднення Чорного моря було надано УкрНЦЕМ. Цей статус підтверджено в рамках
"Стратегічного плану дій" (1996 р.) і міжнародної програми ВSIMAP (Black SeaEnvironmental
Integrated Monitoring and Assessment Programme). УкрНЦЕМ визначено відповідальним за
залучення та координацію морських екологічних досліджень інших відомств та установ
України.
Період стабілізації (1998 – 2013 рр.). Цей етап з вивчення Азово-Чорноморського
басейну відзначився, перш за все, різким зменшенням кількості систематичних експедиційних
досліджень відкритого моря, спричиненим економічними проблемами та виходом з ладу та
втратою майже усього великотоннажного науково-дослідного флоту. Нечисленні експедиції
мали регіональний характер, їх проводили переважно у прибережних зонах Чорного моря на
маломірних суднах або на маршрутах комерційних рейсів. Зацікавлення прибережними
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регіонами співпадало зі світовими тенденціями у цій сфері. До вивчення геоморфологічних
процесів і моніторингу довкілля берегової смуги долучилися науковці Одеського
національного університету ім. Мечникова (ОНУ) і Таврійського національного університету
ім. Вернадського (ТНУ).
Поодинокі глибоководні міжнародні експедиції хоча й мали комплексний характер, але
були націлені, насамперед, на вирішення завдань екологічного моніторингу. Прикладом
можуть слугувати дослідження, проведені під егідою Міжнародного агентства з атомної
енергії (МАГАТЕ) у 1998 – 2004 роках [33].
Головні зусилля науковців різних відомств зосередились на аналізі та осмисленні усієї
сукупності накопиченої інформації з метою вивчення особливостей різноманітних процесів у
морських екосистемах, а також на виявленні довготривалих змін у морському довкіллі.
Впродовж другої половини 1990-х років в Україні у рамках спеціальних проектів за
фінансування НАМДІТ створювали об’єднані бази океанологічних даних на основі кількох
відомчих масивів даних (НАН України, Гідрометеослужби України, Міністерства рибного
господарства України та Гідрографічної служби України), накопичених з 1910 до
2000 року [18]. На базі МГІ НАН України було засновано Національний центр океанологічних
даних, який взаємодіяв з аналогічними центрами в інших країнах у рамках виконання
відповідних програм Міжурядової океанографічної комісії (МОК) ЮНЕСКО.
Значний об’єм інформації щодо Азовського, Чорного та Середземного морів було
завантажено до міжнародних баз даних у рамках виконання проєктів MEDAR-MEDATLAS,
Sea Data Net, Black Sea SCENE, EMODNet Chemistry. Доступ до метаданих і розподілених баз
даних надається через відповідні інтернет-сайти проєктів, а також компакт-диски MEDATLAS
2002 [34].
Паралельно створювали міжнародну базу морських екологічних даних під егідою
Чорноморської комісії. Сучасний УкрНЦЕМ (зараз у сфері підпорядкування Міндовкілля
України) володіє міжнародними та національними геоінформаційними системами (ГІС),
базами та банком даних, які поповнюють результатами поточних моніторингових досліджень.
Незаперечну цінність для розуміння морських процесів, діагнозу та прогнозу
гідродинамічного та екологічного стану моря мають методи чисельного моделювання.
Центрами його розвитку в Україні у цей період були МГІ та Інститут проблем математичних
машин і систем (ІПММС) НАН України, МВ УкрГМІ та ОДЕКУ. Монографії [3, 10, 19, 28, 30]
та статті [31, 32] містять докладну інформацію про сучасні підходи у цій галузі та результати
їх застосування для Азово-Чорноморського басейну.
Подальший розвиток у цей період отримали супутникові дистанційні методи
спостереження морів і картографування на їхній основі температури поверхні моря, біооптичних властивостей, динамічного рівня морської поверхні. Було розроблено та
впроваджено у Азово-Чорноморському регіоні сучасні дрифтерні технології контактних
вимірювань. Поєднання серій оброблених супутникових зображень з контактними (судновими
та дрифтерними) вимірюваннями дозволяє краще інтерпретувати результати комплексних
натурних досліджень [4, 5, 14, 19, 20, 24, 28, 33, 36, 37]. Засвоювані у сучасних чисельних
моделях, дані дистанційного зондування Землі та буїв-дрифтерів залишилися чи не єдиним
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більш-менш регулярним засобом стеження за станом і динамікою верхнього шару відкритого
моря.
Міжнародна програма Black Sea GOOS [27] стимулювала розвиток оперативної
океанографії на основі інтеграції традиційних і сучасних вимірювальних систем з
можливостями чисельного моделювання (діагнозу і прогнозу) морських процесів [19]. З кінця
1990-х років в Україні проводили дослідження у кооперації з іншими чорноморськими
країнами за науковими проектами Рамкових програм Європейського Союзу (ЄС). Завданнями
таких проектів як ARENA, ASCABOS, MyOCEAN, Black Sea SCENE були розробка основ і
засобів оперативної океанографії для Азово-Чорноморського регіону, а також демонстрація
сучасних можливостей і переваг міжнародної взаємодії у цій галузі. Як наслідок, були створені
демонстраційні системи діагнозу і прогнозу стану морського довкілля Азовського і Чорного
морів на основі інтегрування регіональних метеорологічних моделей з чисельними моделями
динаміки моря (морські хвилі, рівень моря, поле течій). Прогностичні карти показників
динамічного стану морів та їх окремих регіонів в автоматичному режимі були оприлюднені
на відповідних сайтах МГІ та УкрГМІ. Тривало впровадження цих систем в роботу державних
установ з морського прогнозування, насамперед, Гідрометеорологічного центру Чорного і
Азовського морів (ГМЦ ЧАМ) в м. Одесі.
За напрямом оперативної океанографії активно використовували чисельне моделювання
динамічних процесів разом з базами даних морських спостережень задля забезпечення
проектування та будівництва гідротехнічних споруд (технологічних платформ, трубопроводів,
очисних установок) у прибережній смузі та на шельфі Азовського і Чорного морів. Для цього
у МВ УкрГМІ були розроблені комплексні моделі хвилювання, течій, рівня моря та транспорту
наносів [3].
Результати морських гідрометеорологічних та океанографічних досліджень в Україні
регулярно публікували у вітчизняних і закордонних наукових журналах, а також у збірках
наукових праць УкрГМІ, МГІ, ІнБПМ, ПівденНІРО, УкрНЦЕМ, ОДЕКУ, ОНУ, ТНУ. У цей
же період надруковано монографії та препринти, де узагальнено сучасні уявлення про
океанографію та гідрометеорологію Чорного та Азовського морів [3, 4, 6, 8, 23] та окремих
морських регіонів [5, 9, 24, 35], а також у 2007 р. введено в дію Національний стандарт України
"Фізична океанологія. Терміни та визначення основних понять" [26].
У результаті плідної співпраці декількох українських морезнавчих установ створено
"Океанографічний атлас Чорного і Азовського морів" [22], який містить відомості практично
з усіх розділів океанологічних знань, накопичених до початку ХХ сторіччя. Ця праця була
відзначена Державною премією України у галузі науки і техніки 2011 року.
Сучасний період (після 2013 року). Політичні потрясіння та соціально-економічні
проблеми останніх років призвели до значного занепаду вітчизняної океанології. Україна
втратила науковий потенціал внаслідок незаконної анексії Криму та Севастополя. Сучасним
центром морських досліджень в Україні стала м. Одеса, де продовжують працювати
УкрНЦЕМ, ГМЦ ЧАМ, ОНУ та ОДЕКУ. На базі Одеської філії ІнБПМ створено Інститут
морської біології (ІМБ) НАН України, а Відділення гідроакустики МГІ тепер називається
Відділенням гідроакустики Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України.
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Діяльність Морського відділення УкрГМІ частково перенесли до головного інституту у
м. Києві. Тут ще з 1990-х років розробляли методи і засоби вивчення морських гідрологічних
та екологічних процесів за допомогою радіоізотопних трасерів; а низка експедиційних
досліджень дозволила створити архів колонок донних відкладів, які за допомогою
прецизійного пошарового датування дозволяють вивчати кліматичну й екологічну історію у
різних районах шельфу та глибоководної котловини Чорного моря. Тепер в інституті
розгорнуто також роботи з кліматології морських регіонів та оперативної океанографії.
За напрямом моніторингу й охорони морського довкілля від забруднення розпочато
адаптацію українського законодавства та практичну діяльності відповідно до європейських
принципів, сформульованих у Рамковій Директиві ЄС про морську стратегію. Участь
українських установ (УкрНЦЕМ, ІМБ та ін.) у міжнародному проєкті EMBLAS дозволила
провести у 2017 р. експедиційні дослідження у шельфових і глибоководних районах Чорного
моря.
Результати, опубліковані в Україні та за її межами у цей період, отримані переважно
упродовж океанологічних досліджень попередніх років. Вони охоплюють, наприклад, питання
довготривалої мінливості рівня Світового океану (зокрема Середземного і Чорного морів) [1],
впливу кліматичних змін гідрометеорологічного режиму на основні процеси, що визначають
структуру та динаміку вод Азовського і Чорного морів [11-13], структури та кліматичні зміни
океанологічних полів важливого морського регіону – північно-західної частини Чорного
моря (ПЗЧМ) [26].
З початку 2016 р. почала працювати Міжвідомча координаційна рада з питань морських
досліджень МОН та НАН України, головною метою якої є організація та покрокове
відродження вітчизняної океанології. Наукові досягнення та результати можна буде отримати
лише після відновлення достатнього фінансування, зокрема державного, на проведення
комплексних експедиційних досліджень.
Морські гідрометеорологічні дослідження. Від початку існування незалежної України
до 2014 року система гідрометеорологічних спостережень та обслуговування не зазнала
суттєвої трансформації в порівнянні з попереднім радянським періодом [2-4, 15, 17].
На узбережжі Чорного і Азовського морів, у протоках і морських гирлах річок
Гідрометеослужба України станом на 2012 рік мала загалом 36 пунктів регулярних
спостережень, з яких 22 – обсерваторії (ГМО) та морські гідрометеостанції (МГ) І, ІІ розрядів;
19 – морські гідрометеопости (5 – у складі станцій).
На 27 пунктах вимірюють рівень моря за допомогою рейок (футштоків), з-поміж них 16 ‒
оснащено також самописцями рівня моря, на 21 пункті проводять спостереження над
хвилюванням моря. На 23 пунктах визначається солоність морської води. На усіх морських
станціях і постах вимірюють швидкість і напрямок вітру, температуру повітря і води, вологість
повітря, виконують спостереження за хмарністю та видимістю, іншими метеорологічними
показниками. У холодний період року виконують спостереження за льодово-крижаними
явищами в прибережній смузі моря.
8 закладів морської мережі (лабораторії у складі станцій І розряду та обсерваторій)
виконують регулярні експедиційні гідрометеорологічні та гідрохімічні роботи у прибережних
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акваторіях за Програмою державного моніторингу морського довкілля. Використовують
власні або орендовані малотоннажні судна та катери. На сітці океанографічних станцій,
визначених Програмою державного моніторингу морського довкілля, вимірюють швидкість і
напрямок течій, температуру та солоність морської води у поверхневому і придонному шарах,
колір і прозорість води, стандартні метеорологічні показники. Відбирають проби води і
донних відкладів для визначення їхнього хімічного складу та оцінки вмісту забруднюючих
речовин. Відповідно до планів рейдові гідрологічні спостереження виконують щодекадно
протягом року з перервами через складні гідрометеорологічні або льодові умови. Гідрологогідрохімічні зйомки з метою контролю стану морського довкілля виконують посезонно (4 рази
на рік). Однак практично заплановану частоту та зміст суднових спостережень нерідко
порушують через брак належного фінансування.
Методичним центром з морських спостережень та обробки даних до 2014 року була
Севастопольська ГМО, а з питань морського прогнозування та інформаційного
обслуговування головною установою був і залишається ГМЦ ЧАМ (м. Одеса). Морське
відділення УкрГМІ до 2014 р. було провідною науковою установою, що виконувала
дослідження на інформаційній базі берегових та експедиційних спостережень морської
гідрометеорологічної мережі за напрямами: гідрометеорологічний режим морських регіонів
України та його кліматичні зміни; гідрохімічний режим і стан забруднення прибережної
смуги; розвиток чисельних методів діагнозу і прогнозу динамічних процесів в АзовоЧорноморському регіоні, зокрема у шельфових і прибережних акваторіях; процеси у морських
гирлових зонах основних річок Чорного моря. Низка результатів досліджень узагальнена у
статтях [12, 16, 29, 37]), монографіях [3, 4, 6, 10, 23, 35] і атласах [21, 22]. Дані спостережень
також узагальнювали у процесі підготовки щорічних видань Державного водного кадастру
(ДВК) щодо морів і морських гирл річок.
Приділялася значна увага введенню у практику морських гідрометеорологічних
спостережень сучасних автоматизованих методів і засобів вимірювань. Протягом 20002005 рр. спільними зусиллями МВ УкрГМІ, МГІ НАНУ та МГ Севастополя проведено
експериментальні роботи за допомогою розробленого в МГІ діючого макета автоматизованої
системи прибережних гідрометеорологічних вимірювань для морської мережі спостережень
України. Проведено випробування та дослідна експлуатація метеорологічних (вітер,
температура та вологість повітря, атмосферний тиск) і гідрологічних (рівень моря,
температура і солоність води) вимірювальних комплексів, встановлених у типових умовах
морської гідрометеостанції. До складу системи входив банк даних, програмна оболонка якого
передбачала автоматизований прийом інформації, засоби її контролю та аналізу. Було
отримано цінні результати квазібезперервних метеорологічних і гідрологічних вимірювань,
які порівнювали з даними паралельних стандартних строкових спостережень [25].
У практику експедиційних робіт на малотоннажних суднах було впроваджено
зондувальні автоматизовані комплекси з каналами температури води, електропровідності
(солоності), розчиненого кисню та касетою батометрів для відбору проб води з різних глибин
для хімічних аналізів. Фахівці МВ УкрГМІ, МГІ та МГ Ялти проводили експериментальні
роботи у прибережній смузі Криму з паралельним використанням зондувального комплексу,
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стандартних батометричних серій і супутникової інформації [14].
Внаслідок окупації Криму Росією сучасна морська берегова мережа України налічує 22
підрозділи (10 станцій, 12 постів). Спостереження за якістю морських вод АзовоЧорноморського басейну проводять силами 6 лабораторій з гідрохімічним розділом робіт. У
2014 – 2016 рр. спостереження проводили у північно-західній частині Чорного моря та в
українській акваторії Азовського моря на 53 станціях базової мережі та 3 станціях у районі
скидання ґрунтів. Через брак коштів на утримання плавзасобів не було можливості виконувати
рейдові та експедиційні спостереження у повному обсязі (лише на 10-15% від необхідного
обсягу робіт).
Методичне керування морськими гідрометеорологічними, експедиційними й судновими
спостереженнями в Азово-Чорноморському басейні покладено на Донецький РЦГМ
(Маріупольська ГМО). Він здійснює підготовку до видання ДВК "Щорічні дані про режим
вод морів": частина 1 "Море", частина 2 "Морські гирла річок". Миколаївський РЦГМ
(Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища) забезпечує
методичне керування здійсненням спостережень за забрудненням морських вод, а також
підготовку інформації до видання щорічників ДВК щодо якості морських вод за
гідрохімічними показниками.
Гідрометеорологічне забезпечення і обслуговування передбачає надання зацікавленим
організаціям прогностичної та фактичної довідкової інформації. Основними споживачами
морської гідрометеорологічної інформації є зарубіжні та вітчизняний торговельні флоти, а
також організації й підприємства морегосподарського комплексу. Морські підрозділи
складають і надають зацікавленим споживачам близько 40000 морських гідрометеорологічних
прогнозів на рік. Середня успішність морської прогностичної інформації по АзовоЧорноморському басейну (акваторія основних портів і судноплавних районів) становить 9598%. Справджуваність штормових попереджень – 95 %, попереджуваність небезпечних і
стихійних гідрометеорологічних явищ – 96-100%; середня завчасність попереджень –
17 годин.
ГМЦ ЧАМ (методичний центр з морського прогнозування та інформаційного
обслуговування споживачів) продовжує регулярно випускати збірку наукових праць "Вісник
Гідрометеоцентру Чорного і Азовського морів", в якому значне місце займає морська тематика
(початок випуску збірки – 2007 р.).
Невирішеною залишається низка істотних проблем, які перешкоджають належній
ефективності діяльності гідрометеорологічних організацій з морським розділом робіт як щодо
мережі спостережень, так і стосовно прогностичних підрозділів.
Технічне оснащення морської мережі спостережень не відповідає сьогоднішнім
потребам. Діючі прилади застаріли технічно ( переважно вировництва 60-80-х років минулого
століття) і давно відпрацювали свій ресурс. Мережа потребує переоснащення сучасними
засобами вимірювальної техніки та автоматизованими комплексами збору й обробки
інформації.
У пунктах морської берегової мережі України спостереження здебільшого здійснюють у
бухтах, лиманах, затоках, а відкрита частина моря висвітлена вкрай недостатньо. Це створює
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певні перешкоди для належного гідрометеорологічного забезпечення безпеки мореплавства.
Значно зменшився обсяг морської гідрометеорологічної інформації через відсутність
здійснення на мережі таких видів спостережень як суднові попутні, льодові криголамні
спостереження і льодові авіарозвідки. Оскільки більшість морських суден належать
приватним судновласникам, вони відмовляються добровільно проводити гідрометеорологічні
спостереження на своїх суднах. Вирішення даного питання потребує законодавчого
урегулювання.
Висновки, проблеми та перспективи. Враховуючи безумовно негативні наслідки втрат
і потрясінь нашої держави за останні роки, можна стверджувати, що в Україні проблеми
морських досліджень накопичувалися впродовж усього пострадянського періоду. Так чи
інакше вони пов’язані з системним державним недофінансуванням гідрометеорологічної
діяльності, наукової сфери загалом та відсутністю урядових рішень щодо комплексної
розбудови морської галузі України. Потребують вирішення такі питання:
1. Після втрати МГІ НАНУ – головного вітчизняного розробника та виробника морської
вимірювальної техніки (автоматизованих комплексів, зондувальних пристроїв та вимірювачів
течій) – гостро постала проблема оснащення сучасними приладами океанографічних
вимірювань, у разі відновлення експедиційної діяльності наукових установ у відкритому морі
або продовження регулярного моніторингу прибережної смуги на малотоннажних
плавзасобах гідрометеорологічної мережі. Вирішувати цю проблему доцільно шляхом
придбання відповідної техніки закордонних виробників (Великобританії, Канади, Фінляндії
тощо), які пропонують широку номенклатуру портативних і стаціонарних пристроїв
зондування температури, солоності, течій, а також відбору проб води та донних відкладів.
2. Застарілий парк гідрологічних і метеорологічних приладів берегових пунктів
спостережень та аналітичного обладнання хімічних лабораторій гідрометслужби необхідно
поступово, але неухильно замінювати на сучасні прилади з метою досягнення світових
стандартів номенклатури та якості даних моніторингу морського довкілля. У разі
неспроможності вітчизняних виробників забезпечити таке переобладнання у стислі терміни,
слід скористуватися допомогою міжнародних організацій і закордонних виробників.
3. Здобутки України у галузі комплексного чисельного моделювання та прогнозування
динамічних процесів у морях і прибережних акваторіях обмежують недостатні спроможності
наявної технічної інфраструктури (потужних комп’ютерів, серверів тощо). Подальший
розвиток "зціплених" (coupled) моделей морського хвилювання, течій і рівня моря, які
працюють в оперативному режимі діагнозу і прогнозу на основі даних регіональної
метеорологічної моделі, потребує додаткових технічних ресурсів і використання кластерних й
хмарних інтернет-технологій.
4. Втрата МГІ НАНУ, який був одним з основних центрів розвитку в Україні методів
дистанційного зондування морів, зокрема моніторингу термічного та біо-оптичного стану
морської поверхні за допомогою ШСЗ, поставила завдання пошуку інших можливостей у
галузі супутникової океанографії. У 2015-2017 рр. робилися спроби використати для цієї мети
розвинену інфраструктуру супутникових досліджень УкрГМІ, але, з огляду на її спеціалізацію
(метеорологія, гідрологія суходолу, агрометеорологія), цей процес не вийшов на рівень
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регулярного отримання та аналізу інформації щодо морів. Також необхідно підготувати
відповідних фахівців та забезпечити фінансування додаткових робіт.
5. Суттєве старіння кадрів наукових установ та особливо закладів морської
гідрометеорологічної мережі через низьку зарплатню та втрату престижності професії
створило проблему для забезпечення дотримання неперервності знань, передачі досвіду та
професійних навичок, надбаних протягом кількох поколінь фахівців. Розв’язання цієї
проблеми можливе лише у комплексі з іншими зазначеними проблемами та терміновим
відновленням на сучасному рівні усебічних океанологічних досліджень та моніторингу
морського довкілля. Підвищення престижу професії та мотивації персоналу сприятиме
залученню молоді до відповідної наукової та практичної діяльності.
З урахуванням попередніх досягнень та наявних можливостей, а також за умови
цілеспрямованих зусиль держави та зацікавленої спільноти на подолання накопичених
проблем, океанографічні дослідження в Україні можуть розвиватися за такими напрямами:
1. Дослідження особливостей змін гідрометеорологічного режиму морських регіонів в
умовах сучасних глобальних змін клімату за даними довготривалих спостережень системи
гідрометеорологічних спостережень на узбережжі та у гирлових частинах річок.
2. Вивчення реакції абіотичних показників морських екосистем (структури та динаміки
вод, хімічного режиму та стану забруднення) на глобальні та регіональні зміни клімату, а
також на антропогенні впливи шляхом комплексних експедиційних досліджень.
3. Моніторинг екологічного стану прибережної смуги моря на основі регулярних
експедиційних досліджень і спостережень на берегових і гирлових пунктах спостережень.
4. Поповнення розподілених баз океанографічних даних і метаданих як внесок у загальні
європейські та світові інформаційні системи про морське довкілля.
5. Удосконалення та використання можливостей оперативної океанографії шляхом
інтеграції наземних і супутникових засобів спостережень, комплексних моделей прогнозу
метеорологічних і морських процесів з метою задоволення потреб користувачів.
Також варто додати, що успіхи на шляху відродження української океанології багато у
чому залежатимуть від посилення співпраці науковців НАН, МОН, фахівців Міндовкілля з
виробничими підрозділами Гідрометеослужби України. Окрім того, необхідно ефективніше
використовувати можливості міжнародного науково-технічного співробітництва в рамках
діючих і майбутніх програм. Очевидно, що внутрішня та зовнішня кооперація ‒
взаємопов’язані процеси розвитку морських досліджень і технологій.
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Океанографические и гидрометеорологические исследования морей в Украине
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Аннотация
Рассматривается новая история морских исследований в Украине со времени обретения
независимости до настоящего времени. Различается три этапа деятельности и изменений
институциональной структуры отечественной океанографии по изучению физических и экологических
процессов в морской среде. Описаны состояние и проблемы системы морских
гидрометеорологических наблюдений и мониторинга прибрежной полосы морей. Намечены пути
решения накопившихся проблем и предложены возможные направления развития океанографии и
гидрометеорологии морей.
Ключевые слова: Черное и Азовское моря, региональная океанография, изменения климата,
морская окружающая среда, системы наблюдений
Oceanographical and hydrometeorological studies of the seas in Ukraine
Yu.P. Ilyin
Ilyin, Yuriy Pavlovych – Dr Sci. (Geogr.), Deputy Director for Research of Ukrainian hydrometeorological
institute of the SES and NAS of Ukraine; Ukraine, 03028, Kyiv, 37 Nauky Avе.; E-mail: ypilyin@gmail.com
Abstract
The modern history of marine studies in Ukraine since independence obtaining till now is considered.
Three stages are allocated for the national oceanography activity and institutional structure changes concerning
physical and ecological studies of marine environment. State and problems of the system of marine
hydrometeorological observations and marine coastal zone monitoring are described. Ways of accumulated
problems solution are drawn and possible directions of oceanography and marine hydrometeorology
development are proposed.
Key words: The Black and Azov seas, regional oceanography, climate changes, marine environment,
observation systems
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Від цілей сталого розвитку до дій "Десятиліття"
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Анотація
Досліджено питання сталого розвитку як основного напряму розвитку суспільства.
Проаналізовано сутність дефініції "сталий розвиток" та запропоновано авторське розуміння
визначення. Висвітлені та охарактеризовані проблеми морських екосистем у порівнянні з основними
цілями сталого розвитку. Розглянуто теоретичні питання, що стосуються основних положень
"Десятиліття" як нового фундаменту для зміцнення управління океаном. Запропоновано першочергові
заходи для вирішення питань управління морської екосистеми для збереження блакитного ресурсу.
Ключові слова: сталий розвиток, морська екосистема, Світовий океан, Десятиліття, блакитний
ресурс

Постановка проблеми. Світовий океан – одна із основних частин біосфери, що має
визначальну функцію підтримки життя на Землі. Природний потенціал океану ‒ потужне,
найважливіше джерело ресурсів. Наразі зміцнюється усвідомлення ролі океану як важливої
природної екосистеми, зростає уявлення суспільства щодо необхідності формування
глобальної системи захисту та збереження блакитного середовища. Вивчення океану сьогодні
розглядають з позиції сталого розвитку та архітектури управління на глобальному рівні.
Наразі є актуальним дослідження міжнародної системи вирішення основних питань щодо
проведення наукових досліджень з отриманням результату відповідно потребам суспільства
жити в здоровій екосистемі
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало вітчизняних та іноземних учених
присвятили свої праці питанню вивчення теорії й практики використання та розвитку
морських ресурсів, зокрема: Г.В. Батуров, В.М. Бєлокопитов, С. Бесилтепе, В.Х. Геворкьян,
Дж. Лорет, В.О. Іванов, С.К. Коновалов, А.О. Кубряков, Л. Марин-Гуірао, Дуглас МакКейл,
Є.І. Овсяний, Д.В. Полєтаєв, О.Б. Полонський, О.Є. Янковський та інші. Різні аспекти
морської діяльності висвітлено у працях: Б.Г. Александрова, М.Ф. Голодова, П.Ф. Гожика,
Ю.П. Ільїна, А.В. Іщенка, В.М. Єремєєва, О.М. Кібік, О.М. Котлубея, Ю.І. Тучковенко,
О.А. Щипцова, Є.Ф. Шнюкова. Високо оцінюючи наукові досягнення у розв’язанні означених
питань, слід відзначити, що недостатньо висвітлено питання збереження та захисту екосистем
океану з позиції сталого розвитку. Необхідність вивчення цього напряму визначає
актуальність теми дослідження, її теоретичну та прикладну значущість.
Метою дослідження є роз’яснення особливостей сталого розвитку як збалансованої
системи й визначення дієвих методів і підходів управління ресурсами морської екосистеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Події та виклики, пов’язані з
захворюванням COVID-19, призупинили повноцінну роботу глобального суспільного світу в
38
© І.В. Шевченко

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 2(13)/2020

усіх сферах. Кинуто виклик системам охорони здоров’я, відбулися зміни в економіках держав,
загострено екологічні питання. Не залишився осторонь й водний простір, який має великий
потенціал для стимулювання сталого економічного розвитку, зайнятості населення та
інновацій.
Вперше термін "сталий розвиток" було введено Міжнародною комісією з навколишнього
середовища та розвитку в 1987 році [3]. Далі він йде неповторним еволюційним шляхом. Ідеї,
принципи, концепцію та стратегію розвитку було оприлюднено на конференції Організації
об’єднаних націй у 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Саме тут оголосили "План дій на ХХІ
століття". Згодом концепція сталого розвитку перетворилась у стандарт мислення.
"Декларація тисячоліття", прийнята у 2000 році, визначила Цілі Розвитку Тисячоліття ‒
всеосяжні рамки цінностей, принципів і ключових чинників розвитку до 2015 року.
Наступним кроком стало адаптування визначених цілей і встановлення цільових показників з
урахуванням національної специфіки та ситуації кожної країни. Остання подія ‒ схвалення
2015 року документа "Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку
до 2030 року" [13]. Було затверджено 17 Цілей сталого розвитку, до яких входять 169 завдань.
Документ поставив складні та амбітні завдання країнам світового співтовариства, в тому числі
й Україні, щодо забезпечення сталого розвитку.
Дефініцію "сталий розвиток" сьогодні розглядають з позиції таких підходів:
антропоцентричного (потребує збалансованого вирішення проблем з метою задоволення
потреб людини в умовах обмеженої території); системного (вбачає обов’язковим вплив
суспільної, економічної та науково-технічної системи); неокласичного (спирається на
інноваційні технології при запровадженні саморегулятивних механізмів); інституціонального
(передбачає запровадження інституційних заходів); неокенсіанського (має на увазі, що
умовою досягнення сталого розвитку є ринковий механізм економічних процесів).
Існує велика кількість тлумачень визначення "сталий розвиток" (англ. – sustainable
development), проте жодне з них не є загальноприйнятим. Більшість людей розуміє це
словосполучення як процес, що характеризується постійністю, неперервністю змін. Разом з
тим, термін "development" дослівно означає "розвиток", "еволюція", "розширення",
"зростання", "покращення", а щодо терміна "sustainable", він містить дві складові частини. Так
"sustain", що означає "підтримувати", "не давати можливості згаснути, перерватися", та "able",
що має значення "здатний", утворюють словосполучення, яке породжує різні тлумачення. Ми
будемо розглядати сталий розвиток через призму тріади "економіка-екологія-людина" як
єдиної системи з позиції екосистемного підходу.
На сьогодні сталий розвиток визначено основним напрямом розвитку людської
цивілізації. Як стверджують фахівці, альтернативи йому немає, оскільки будь-який інший шлях
призведе до глобальної екологічної катастрофи [1].
Суспільне бачення розвитку нашої держави в рамках досягнення сталого розвитку
відбувається за такими напрямами: справедливий соціальний розвиток, стале економічне
зростання та зайнятість, ефективне управління, екологічна рівновага й розбудова стійкості [9].
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Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення
проєктів прогнозних і програмних документів, проєктів нормативно-правових актів з метою
забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого
розвитку України.
У 2017 році фахівцями було розроблено проєкт "Стратегія сталого розвитку України до
2030 року" [7] та подано на розгляд Уряду, процедура прийняття рішення тривала більше року,
зрештою воно не було ухвалено. Документ, за умов доповнень та поправок, міг бути дієвим
інструментом для впровадження засад сталого, збалансованого розвитку держави. Наразі з
нормативних актів чинні лише укази Президента України "Про Стратегію сталого розвитку
"Україна-2020" (2015 р.), "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030
року" (2019 р.) [6] та відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України про моніторинг
реалізації цілей сталого розвитку.
Звіт про цілі сталого розвитку за 2020 рік, представлений ООН, наочно демонструє
останні дані, що свідчать про нерівномірний прогрес з досягнення цілей ще до оголошеної
пандемії COVID-19, а з настанням її він значно уповільнився та знаходиться на недостатньому
рівні для досягнення цілей, запланованих на період до 2030 року [14].
В той же час, істотно прискорилися процеси освоєння Світового океану, активізується
морська діяльність, приєднуються до останньої й континентальні держави. Цьому сприяють
глобальні тенденції сучасного розвитку, які формують нові виклики для людства, в тому числі
виклики, пов’язані з обмеженням ресурсних можливостей морів і океанів. Наприклад, океан
пом’якшує наслідки зміни клімату, поглинаючи вуглець, однак це поглинання призводить до
закислення морської води, про що свідчить зниження рівня pH. Зростання показника
закислення знижує його здатність поглинати CO2. За останні п’ять років показник рН
збільшився до 10-30 відсотків, а прогнозування попереджає про 100-150-відсоткове зростання
кислотності [14]. Тому збереження та раціональне використання океанів, морів і морських
ресурсів в інтересах сталого розвитку (ціль 14) набуває особливої актуальності.
Для України вивчення Світового океану має важливе значення. Довжина морського
узбережжя сягає 2759,2 км (з урахуванням тимчасово окупованої території АР Крим) [5].
Глибоководне Чорне та мілководне Азовське – унікальні моря, оскільки є внутрішніми,
найбільш віддаленими від Світового океану, водними об’єктами. Територія їх водозбірного
басейну в кілька разів перевищує площу цих морів і повністю чи частково охоплює території
22-х держав Європи. Моря є районами активної економічної діяльності: видобуток
біоресурсів, будівництво на прибережних територіях, освоєння берегової смуги для потреб
рекреаційної зони тощо. Така діяльність обумовлена збільшенням екологічного навантаження
на акваторії морів і підвищує ризики екологічних катастроф, що можуть знищити унікальні
екосистеми та перетворити прибережні території на непридатні до життя. Слід зауважити, що
загрозу стану моря також становлять потенційно небезпечні об’єкти, до яких відносяться
бойові припаси, елементи обладнання та установки, які повністю або частково було затоплено
в результаті аварійних ситуацій або захоронень, що містять ядерні, радіоактивні та інші
шкідливі речовини. В Чорному та Азовському морях виявлено п’ять районів захоронення
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вибухових речовин, які було затоплено після Другої Світової війни; окрім цього на шельфі
моря залишилися судна з запасами бойових снарядів, зокрема 428 контейнерів з хімічними
речовинами [8]. Усі ці об’єкти потенційно небезпечні та є локальними вогнищами
радіоактивного забруднення, а під впливом дії течій відбувається розповсюдження
техногенних радіонуклідів у сусідні акваторії та призводить до забруднення Світового океану.
Не викликає сумнівів усвідомлення очевидного: погіршення стану океану призведе до
проблеми бідності та стане причиною її додаткового розповсюдження. Наприклад, деградація
прибережних зон, може спричинити, з одного боку, масштабні негативні наслідки через
зникнення традиційних джерел харчування та вимушеної міграції місцевого населення, а, з
іншого, ми будемо спостерігати розвиток прибережних екосистем з відповідним розвитком
продовольчої безпеки, виникненням додаткових робочих місць, розвитком економіки та
культури. Проте в обох випадках будуть спостерігатися наслідки морських стихійних явищ:
урагани, шторми, іншого рівня руйнація екосистеми та віддаленість досягнення сталої
рівноваги.
Понад п’ятдесят великих екосистем утворюють загальну частину Світового океану.
Кожна екосистема, в свою чергу, утворює меншу за розміром – такий поділ продовжується до
рівня маленьких просторових біотичних структур локального масштабу [12]. Оскільки людина
використовує океан та впливає на нього, вона також є невід’ємною частиною морської
екосистеми. Відповідно, задовільний стан та функціонування екосистеми впливає на
благополуччя та здоров’я людини, даючи їй морські ресурси, екосистемні послуги та інше.
Тому, оцінка важливості підтримки та збереження здорових екосистем повинна охоплювати
всі аспекти сталого розвитку.
Також океан – це не тільки середовище життя біологічних видів і транспортне
сполучення, він є джерелом різних за об’ємом та призначенням ресурсів, в тому числі,
газогідратів (паливо майбутнього). Запаси останніх вдвічі перевищують загальносвітові,
загальновідомі види палива (вугілля, нафта, газ). Також океан багатий на рудні мінеральні
ресурси, в тому числі рідкоземельні метали. У порівнянні з ресурсами суходолу вони містять
на шість відсотків більше нікелю, в десятки разів більше кобальту тощо [2]. Особливістю
ресурсу є збільшений вміст металу в порівняні з рудами, видобутими в надрах Землі. Для
суспільства блакитний ресурс – це універсальне джерело великої кількості товарів та послуг.
Рішення по забезпеченню раціонального використання океану включають зелені
технології та інноваційне використання морських ресурсів. До першочергових питань
збереження екосистеми океану належать боротьба із закисленням, забрудненням шкідливими
речовинами та відходами, нерегульований вилов риби, втрата біорізноманіття. Наприклад,
морські перевезення складають 90% вантажу планети, що призводить до викидів вуглеводню
та інших забруднюючих речовин. Тому було прийнято відповідне рішення щодо скорочення
викидів на 50% до 2025 року. Відомо, що тільки 7,4% площі океану становлять природнозаповідні території, тому охоронні площі є довгостроковими інвестиціями в екосистему [11].
Отже, океан ‒ це найбільша здатна до саморегуляції екосистема нашої планети. Вона
забезпечує стабільність клімату, виробництво кисню та підтримує світові економічні процеси,
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від нього залежить харчування, здоров’я, водопостачання та енергетика. Проте найпотужніша
система не є нескінченною з фантастичними можливостями витримування навантаження від
вичерпності ресурсів до розвитку морського транспорту – її стан погіршується, а наслідки
мають глобальні загрози. Справедливим є зауваження: "Більше, ніж коли-небудь, захист
океану вимагає від нас мислити глобально й колективно. Нам належить об’єднати наші сили,
поділитися своїми знаннями, щоб сформувати майбутнє там, де людство і море приносять
користь один одному. Це наша відповідальність перед наступним поколінням, наш шанс жити
в збалансованому середовищі" [15].
Зусилля світового співтовариства для вивчення Світового океану сьогодні направлені в
трьохвекторну площину:
- взаємозалежність природних процесів та антропогенної дії на океан,
- сумісність інтересів економічного розвитку з соціальною справедливістю щодо
використання блакитного ресурсу як загальнолюдського,
- врахування інтересів країн, бізнесу, громадських об’єднань тощо.
Жодна з них не може бути ізольована та вирішена окремо, тому необхідним є прийняття
рішення глобального міждержавного управління, що відкриє можливості урегулювання
питання освоєння і вивчення Світового океану. Рівень знань буде залежати від кваліфікованих
спеціалістів широкого спектру. Технологічні досягнення та міжнародне співробітництво у
сфері передачі морських знань, технологій – це ключ до активізації досліджень і спостережень
за життям океану.
На підтвердження значення океану в рамках сталого розвитку в 2017 році була внесена
пропозиція ООН оголосити десятирічний період, присвячений науці про океан в інтересах
сталого розвитку. Головним мотивом рішення були зусилля, направлені на припинення
погіршення стану Світового океану та створення умов для сталого дослідження й розвитку
океанів, морів і прибережних територій. Десятиліття присвячене науці про океан в інтересах
сталого розвитку починається 1 січня 2021 року з охопленням всіх ланок управління від
глобального рівня, де приймається рішення, до територіального, що стосується узгодження
дій і результатів [16].
Головна ідея Десятиліття ‒ одночасне поглиблення наукового розуміння процесів, які
відбуваються в океані, з подальшим проведенням досліджень для отримання нових знань.
Саме вона повинна надати можливість при оцінюванні масштабів загроз від впливу людини
прийняти спільні рішення щодо відновлення стану морських екосистем у майбутньому.
Десятиліття – це новий фундамент науково-політичного інтерфейсу для покращення
управління океаном, який зміцнить міжнародне співробітництво, необхідне для розвитку
наукових досліджень та інноваційних технологій. Оскільки країни світу мають різні
можливості для проведення наукових досліджень в сфері управління морською діяльністю, що
призводить до загроз екосистем, було розроблено Дорожню карту як керівництво до дії з
механізмами та процедурами, необхідними для підготовки плану проведення власне
Десятиліття.
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Дорожня карта містить дві головні цілі та шість стратегічних завдань, котрі спрямовані
на досягнення переходу до сталого розвитку. Сталий розвиток тут розглядається як
всеохоплюючий контекст для визначення безпечного та розрахованого на майбутнє
використання ресурсів Світового океану, морів, берегових смуг. За змістом цілі направлені на
накопичення нових знань через науково-дослідницькі програми з отриманням інформаційних
даних, що забезпечать ефективне функціонування морських екосистем в інтересах
комплексної реалізації порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. Результатом
досягнення цілей є: зниження рівня забруднення, захист екосистем, оцінка та прогноз стану
океану, безпечність, використання тільки за потреби, інформаційна відкритість, що повністю
тотожне цілі 14 сталого розвитку. Отже, оголошене Десятиліття забезпечить загальну основу
для того, щоб наука про океан рухала країни для досягнення Порядку денного сталого
розвитку до 2030 року [4].
Україна як морська держава має намір взяти активну участь у проведенні Десятиліття.
Задля цього пролонгуються науково-організаційні питання, а саме: створення Міжвідомчої
національної океанографічної комісії України як національного координаційного органу для
зв’язку з Міжурядовою океанографічною комісією ЮНЕСКО, Національного комітету з
підготовки до проведення Десятиліття. Зусилля науковців зосереджено на формуванні
національного плану щодо участі України у реалізації заходів Десятиліття, затвердженні
порядку надання дозволів на виконання морських досліджень у внутрішніх водах,
територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України [10].
Висновки з проведеного дослідження. Океан ‒ це 71% поверхні земної кулі, з яких на
сьогодні 50% досліджені. Суспільство не має можливості реально оцінити та підрахувати
екосистемні послуги морської екосистеми через наявні прогалини в наукових знаннях. Тому
першочерговими заходами для вирішення та визначення дієвих методів і підходів управління
ресурсами морської екосистеми повинні бути:
- наповнення бази даних про дно Світового океану (збирання нової та упорядкування
наявної інформації);
- зменшення рівня забруднення, в тому числі твердими побутовими відходами (повністю
припинити скидання неочищених стічних вод об’єктами розташованими у прибережній
смузі);
- зосередження уваги на збереженні біорізноманіття, а саме, запровадження заходів
відстеження внесення різними плавзасобами шкідливих інвазійних організмів до акваторій
морів;
- перегляд системи штрафів щодо незаконного, нерегульованого та непідзвітного
рибальства;
- збільшення площі природно-заповідного фонду у морських державах задля
забезпечення захисту морських і прибережних екосистем;
- розробка заходів реагування на зміну клімату на всіх рівнях (низьковуглецевий
розвиток) тощо.
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У найближчий час у суспільства є можливість використовувати міждисциплінарні
досягнення у вивченні океану для досягнення розуміння його як глобальної екосистеми, а
використання механізмів зеленого відновлення та інвестування в морські дослідження піднесе
на новий рівень розуміння блакитної екосистеми.
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От целей устойчивого развития к действиям "Десятилетия"
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Аннотация
Изучен вопрос устойчивого развития как основного направления развития общества.
Проанализирована суть дефиниции "устойчивое развитие" и предложено авторское понимание
определения. Освещены и охарактеризованы проблемы морских экосистем в сравнении с основными
целями устойчивого развития. Акцент сделан на существующих проблемах морских экосистем в
соответствии с основными целями устойчивого развития. Рассмотрены теоретические вопросы,
касающиеся основных положений Десятилетия с точки зрения нового фундамента для управления
океаном. Предложены первоочередные меры для решения вопросов управления морской экосистемой
для дальнейшего сохранения голубого ресурса.
Ключевые слова: устойчивое развитие, морская экосистема, Мировой океан, Десятилетие,
голубой ресурс
From goals of sustainable development to actions of the "Decade"
I.V. Shevchenko
Shevchenko, Iryna Viktorivna – Cand. Econ. Sci. (PhD), Senior Researcher of the Oceanography
Department, Head of sector "Oceanographic Data Coordination Centre of the NAS of Ukraine" State
Institution "Scientific Hydrophysical Centre of the National Academy of Sciences of Ukraine"; Ukraine, 03187,
Kyiv, 42 Akademika Hlushkova Ave.; E-mail: shev26@i.ua
Abstract
The article studies the issue of sustainable development as the main direction of society development.
It analyzes the essence of the "sustainable development" notion and proposes author’s understanding of this
notion. It also outlines and characterizes the problems of marine ecosystems in comparison with the main goals
of sustainable development. The article considers theoretical issues concerning main provisions of the Decade
as a new foundation for strengthening ocean governance. It also proposes priority measures for solving issues
in marine ecosystem management aimed at preservation of the blue resource.
Key words: sustainable development, marine ecosystem, World Ocean, Decade,blue resource
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Антарктична станція "Академік Вернадський":
уточнена хроніка важливих подій
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Анотація
Автор висвітлює хроніку важливих подій, пов'язаних з офіційним прийняттям Україною
британської антарктичної станції "Фарадей", а також із науково-організаційними заходами державних
органів з координації та забезпечення проведення антарктичних досліджень і становлення української
антарктичної станції "Академік Вернадський" у період 1995-1996 років.
Відзначається, що отримання Україною британської антарктичної станції "Фарадей" є значною
геополітичною історичною віхою для нашої країни, а також невід'ємним результатом успішної
реалізації описаних у статті принципово важливих подій.
Ключові слова: Антарктида, Перша українська антарктична експедиція, антарктична станція
"Академік Вернадський" ("Фарадей"), Національне агентство морських досліджень і технологій при
Кабінеті Міністрів України, державна програма

Вступ
Приналежність України до країн, що можуть проводити наукові дослідження в
Антарктиді, має велике геополітичне значення та надає унікальну можливість інтегруватись у
світову науку, проводити роботи в умовах широкого міжнародного співробітництва та
вільного обміну науковою інформацією.
На жаль, при огляді початкового періоду становлення антарктичної станції "Академік
Вернадський" спостерігається очевидний дефіцит всебічного висвітлення подій тих років.
Недостатньо повно висвітлено участь держави в організації прийняття Україною британської
антарктичної станції "Фарадей", організації Першої української антарктичної експедиції
(далі – українська експедиція), а також підписання Акта передачі антарктичної станції.
Найчастіше в основі ряду публікацій лежать матеріали інтерв’ю з деякими учасниками
української експедиції, які детально висвітлюють тільки події, учасниками яких вони були
безпосередньо, і одночасно замовчують вирішальну участь держави в цих подіях.
Зусиллями самих різних науковців і управлінців, причетних до становлення існуючої на
сьогоднішній день системи українських досліджень в Антарктиді, створено та активно
підтримується міф, що передача британської антарктичної станції "Фарадей" Україні та Перша
українська антарктична експедиція були організовані та здійснені у 1993-1996 рр. зусиллями
зацікавлених ентузіастів з Центру антарктичних досліджень Національної академії наук
України (далі – ЦАД), при цьому тільки на благодійні внески. Безумовно, ЦАД був ініціатором
та одним з найактивніших учасників тих подій. Проте впродовж уже більше 20 років
замовчується вклад і роль державного відомства та його представників, які, не женучись за
славою та нагородами, насправді забезпечили виконання цієї надскладної місії.
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Відомо, що начальником Першої української антарктичної експедиції (28 листопада
1995 р. – 15 травня 1997 р.) був кандидат фізико-математичних наук Геннадій Петрович
Міліневський. Ділячись своїми спогадами [1,3,17] Г.П. Міліневський досить детально описує
події, пов'язані з отриманням Україною британської антарктичної станції "Фарадей".
Водночас, автор цієї статті був безпосереднім учасником і свідком інших, не менш
важливих подій, прямо пов'язаних з отриманням Україною антарктичної станції "Фарадей",
які відбулися у період 1995 - 1996 років.
У зв'язку з наближенням двадцятип'ятиріччя з дня становлення української антарктичної
станції "Академік Вернадський" згадаймо хроніку принципово важливих подій зазначеного
початкового періоду, які висвітлюють "білі плями" в українській історії білого континенту.
Отже:
17 жовтня 1995 року (м. Київ, Україна)
Після тривалих перемовин та плідної роботи Національної академії наук України,
Національного агентства морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України1
та апарату Кабінету Міністрів України рішенням Уряду України [13] на Національне агентство
морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України (генеральний директор
агентства – контр-адмірал, професор Олександр Анатолійович Щипцов) було додатково
покладено ряд функцій, у тому числі, координацію та забезпечення наукових досліджень в
Антарктиці.
Ы
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Враховуючи перспективність наукових досліджень в Антарктиці, Кабінет Міністрів
України постановив:

Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України – центральний орган
державної виконавчої влади, створений у 1993 році [11].
1
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- покласти на Національне агентство морських досліджень і технологій при
Кабінеті Міністрів України функції координації та забезпечення наукових досліджень в
Антарктиці;
- Національному агентству морських досліджень і технологій разом із зацікавленими
міністерствами і відомствами розробити і подати Кабінетові Міністрів України проєкт
Державної програми досліджень України в Антарктиці з визначенням замовників, обсягів
і джерел фінансування цих робіт;
- дозволити часткове фінансування зазначених досліджень у поточному році в межах
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік для виконання Національної
програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів
Світового океану на період до 2000 року;
- прийняти пропозицію Національної академії наук України, погоджену з Національним
агентством морських досліджень і технологій, Міністерством економіки та Міністерством
фінансів, про передачу ЦАД до сфери управління Національного агентства морських
досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України;
- доручити Національному агентству морських досліджень і технологій при Кабінеті
Міністрів України за погодженням з Міністерством закордонних справ України
представляти в міжнародних організаціях інтереси Уряду України у сфері наукових
досліджень в Антарктиці [13].
Варто зазначити, що у період 1995-1996 рр. Уряд прем'єр-міністра України Є.К. Марчука
приділяв особливу увагу розробці стратегії та програми антарктичних досліджень, співпраці з
міжнародними антарктичними організаціями, а також плануванню, організації й проведенню
антарктичних експедицій. Зокрема безпосередню координацію та контроль за вирішенням
зазначених проблем здійснювали віце-прем'єр-міністр України з питань промислової політики
А.К. Кінах та завідувач відділу науки апарату Кабінету Міністрів України Г.І. Миронюк.
Так, керуючись рішенням Уряду України, Національне агентство морських досліджень і
технологій при Кабінеті Міністрів України в максимально стислі терміни прийняло Центр
антарктичних досліджень до сфери свого управління (в подальшому ЦАД реорганізовано в
Державне науково-виробниче підприємство "Український антарктичний центр"), а також
розробило та подало на розгляд Кабінетові Міністрів України проєкти:
- Тимчасового положення про оплату праці учасників української антарктичної
експедиції;
- Державної програми досліджень України в Антарктиці (не ототожнювати з планомпрограмою досліджень Першої української антарктичної експедиції) з визначенням
замовників, обсягів і джерел фінансування цих робіт.
Зазначимо, що для розробки проєкту Державної програми досліджень України в
Антарктиці Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів
України оперативно сформувало міжвідомчий науковий колектив, до складу якого увійшли
українські вчені та висококваліфіковані фахівці, зокрема: академік НАН України
В.І. Старостенко (академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України); академік
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НАН України Є.Ф. Шнюков (Центральний науково-природничий музей НАН України);
академік НАН України М.П. Щербак (Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення
НАН України); чл.-кор. НАН України В.М. Єремеєв (Морський гідрофізичний інститут
НАН України); д.г.н. В.М. Яковлєв (ПівденНДІРО Держкомрибгосппрому і НАН України);
д.г.н. В.С. Максимов (Український регіональний гідрометеорологічний інститут
Держкомгідромету та НАН України); д.г.-м.н. Л.С. Галецький (ДГП "Геопрогноз"
Держкомгеології України); д.г.н. Л.С. Говоруха (Одеський гідрометінститут Міносвіти
України); к.г.-м.н. І.М. Скопиченко (Відділення наук про Землю НАН України); к.г.н.
В.Д. Михайлов (Науковий центр екології моря Мінприроди України); к.ф.-м.н. М.І. Лаврик
(Державний комітет України з питань науки і технологій); О.С. Давидов (Гідрометслужба
Міноборони України); В.Я. Кірсей (Український союз промисловців і підприємців);
Ю.Б. Оскрет (ЦАД); Н.Ф. Токар (Держкомгідромет України) та інші.
Безпосереднє керівництво розробкою проєкту Державної програми досліджень України
в Антарктиці (далі – проєкт Державної програми) здійснювали генеральний директор
Національного агентства морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України
О.А. Щипцов та заступник генерального директора Національного агентства О.Г. Стажилов.
Науковим керівником розробки проєкту Державної програми був член-кореспондент
НАН України П.Ф. Гожик.
Особливо відзначимо, що з ім'ям видатного українського вченого Петра Феодосійовича
Гожика назавжди будуть пов'язані найважливіші події в сфері вивчення Антарктиди, в тому
числі створення ЦАД (який він очолював певний час), передача нашій країні британської
антарктичної станції "Фарадей", а також участь у організації перших українських
антарктичних експедицій та наукове керівництво ними.
У першій половині 1996 року Кабінет Міністрів України затвердив:
- Тимчасове положення про оплату праці учасників української антарктичної
експедиції [8];
- Державну програму досліджень України в Антарктиці [9], яку включено до складу
Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну,
інших районів Світового океану на період до 2000 року;
- фінансування Державної програми досліджень України в Антарктиці у 1996 році за
рахунок коштів, виділених у Державному бюджеті України на Національну програму
досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового
океану на період до 2000 року.
Слід наголосити, що Державна програма України в Антарктиці, масштабна за задумом і
реалізацією, визначала середньострокову стратегію та перспективи розвитку досліджень
України в Антарктиці, а також пріоритетні напрями наукових досліджень вчених-океанологів,
які вже працювали на станції "Академік Вернадський" у складі Першої української
антарктичної експедиції.
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Колективом науковців Національного агентства
морських досліджень і технологій при Кабінеті
Міністрів України у складі: О.А. Щипцова
(керівник
авторського
колективу),
Г.О. Анцелевича, О.В. Іщенка, О.А. Радзивілла,
В.С. Єфремова, Н.В. Єфремова, О.Г. Стажилова,
І.М. Скопиченка у 1997 році була видана
узагальнююча наукова праця "Антарктика:
история, современность, перспективы" [2]
20-21 листопада 1995 року (м. Кембридж, Велика Британія)
Уповноважені представники Верховної Ради України та Національного агентства
морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України за погодженням з
Міністерством закордонних справ України представляли в міжнародних організаціях інтереси
Уряду України у сфері наукових досліджень в Антарктиці.
Зокрема на запрошення Британської антарктичної служби (далі – БАС) з метою
ознайомлення з масштабами досліджень екологічного стану планети та обговорення питання
впровадження екологічної політики з парламентарями Великої Британії і представниками
урядових установ відповідно до постанови Президії Верховної Ради України [6] були
відряджені до Великої Британії з 20 по 24 листопада 1995 р. народний депутат України,
заступник Голови постійної Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики
Анатолій Аркадійович Писаренко і старший консультант секретаріату цієї комісії Геннадій
Олексійович Клименко. У запланованих заходах з української сторони також взяли участь
генеральний директор Національного агентства морських досліджень і технологій при
Кабінеті Міністрів України Олександр Анатолійович Щипцов і перший заступник
генерального директора Національного агентства Олександр Васильович Іщенко та Юрій
Борисович Оскрет (ЦАД).
Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України
(НАМДІТ) разом з іншими органами державної виконавчої влади (рис. 1) своєчасно
забезпечило можливість проведення наукових досліджень в Антарктиці, зокрема була
сформована, підготовлена, споряджена та відправлена до Антарктиди Перша українська
антарктична експедиція (детальніше описано далі).
28 листопада 1995 року
Відповідно до умов БАС учасники Першої української антарктичної експедиції мали
бути доставлені на британську антарктичну станцію "Фарадей" до 07 лютого 1996 р. у повному
складі та забезпечені матеріально-технічними засобами та медикаментами строком на
1,5 роки. На станцію необхідно було доставити 150 т пального, до 30 т продовольства, медичні
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засоби та інше обладнання. Звертаємо увагу, що граничний термін прибуття на станцію
"Фарадей" української експедиції і вантажу за угодою з БАС було 24 січня 1996 року.

Рис.1. Одне з доручень Кабінету Міністрів України за
результатами оперативної наради під керівництвом віцепрем'єр-міністра України з питань промислової політики
А.К. Кінаха, проведеної 12 січня 1996 р. з питань організації
всебічного забезпечення Першої української антарктичної
експедиції
Керівництво Національного агентства морських досліджень і технологій при Кабінеті
Міністрів України прийняло рішення здійснити доставку учасників української експедиції на
британську антарктичну станцію "Фарадей" двома партіями.
Перша партія у кількості 5 учасників Першої української антарктичної експедиції (один
із учасників антарктичної експедиції був змушений повернутися до України через чотири
місяці за станом здоров’я) 21 листопада 1995 р. була відправлена літаком з аеропорту Брайз
Нортон (Велика Британія) на Фолклендські острови (Велика Британія). Далі учасники першої
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партії експедиції прибули 28 листопада 1995 р. на судні (прапор Великої Британії) на
антарктичну станцію "Фарадей".
Друга партія у кількості 8 учасників Першої української антарктичної експедиції у
супроводі офіційного представника Верховної Ради України народного депутата України
А.А. Писаренка та організатора чартерного рейсу директора Державного наукововиробничого підприємства (далі – ДНВП) "Укрнаукфлот" О.Г. Лебедя 23 січня 1996 р. літаком
відбула з України (аеропорт "Бориспіль", м. Київ), а 25 січня прибула до Аргентинської
Республіки (аеропорт м. Ушуайя).
Друга партія була розділена на дві групи учасників української експедиції:
перша група у складі 4 осіб (а також члени української делегації: народний депутат
України А.А. Писаренко та начальник управління Національного агентства морських
досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України В.О. Ганічев) 26 січня 1996 р. відбула
на науково-дослідницькому судні "Академик Борис Петров" з морського порту Ушуайя
(Аргентинська Республіка) та прибула на антарктичну станцію "Фарадей" 31 січня 1996 року;
друга група у складі 4 осіб 03 лютого 1996 р. також відбула на науково-дослідницькому
судні "Академик Борис Петров" з морського порту Ушуайя та прибула на антарктичну станцію
"Фарадей" 07 лютого 1996 року.
Варто відзначити, що до 17 жовтня 1995 року ЦАД виконав значну частину заходів з
формування Першої української антарктичної експедиції. Було сформовано персональний
склад кандидатів для участі в українській експедиції, опрацьовано декілька варіантів доставки
української експедиції на станцію "Фарадей". Попри це, не вдалося вирішити одне з
найскладніших питань – способи доставки другої партії учасників української експедиції та
вантажу на станцію "Фарадей".
Також невирішеними залишалася такі питання:
- не завершено формування напрямів фундаментальних i прикладних досліджень, які
українські дослідники повинні провести на станції протягом першого року її функціонування,
продовжуючи дослідження за британською програмою згідно з відповідною міжурядовою
угодою;
- не затверджено план-програму підготовки та проведення української експедиції;
- відсутній план матеріально-технічного забезпечення життєдіяльності станції. Обсяги
забезпечення учасників української експедиції продуктами харчування було визначено лише
приблизно, питання забезпечення медичними засобами та ліками – не вирішено;
- не було здійснено розрахунків i медико-біологічного обґрунтування необхідної
калорійності їжі з урахуванням екстремальних умов;
- були зовсім відсутні розрахунки та обґрунтування переліку й необхідної кількості
технічного та наукового обладнання та витратних матеріалів;
- не визначено умови оплати праці та соціального захисту учасників української
експедиції. Не врегульовано трудові відносини між учасниками експедиції, з одного боку, i
ЦАД, з іншого.
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Таким чином, Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті
Міністрів України, отримавши у жовтні 1995 року дуже складне i надзвичайно відповідальне
урядове доручення (адже проблема стосувалася як міжнародного авторитету держави, так i
долі тих, хто, повіривши на слово, вирушив працювати в Антарктиді), виконання якого
потребувало значних бюджетних коштів, зокрема, валютних, опинилося перед надскладними
науково-організаційними викликами, які необхідно було вирішити у надзвичайно стислий
термін.
Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України
ретельно опрацювало різні варіанти доставки української експедиції на станцію "Фарадей".
Під час відвідання БАС керівництво зазначеного Національного агентства встановило
контакти з чилійською фірмою Inchcape Shipping Services з метою фрахту судна для
перевезення другої партії учасників української експедиції та вантажу з м. Пунта-Аренас до
станції "Фарадей". До м. Пунта-Аренас учасники другої партії української експедиції могли
дістатися повітряним шляхом через летовища м. Парижа або м. Амстердама i м. Вальпараїсо
(Чилі). Основну частину продовольства при цьому можна було б придбати в Чилі.
Опрацьовувались також інші варіанти доставки учасників української експедиції,
зокрема морським шляхом. Уповноважені представники Національного агентства морських
досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України проводили перемовини з
Міністерством рибного господарства України про використання рибопромислових i
рибопошукових суден, які працюють поблизу Антарктиди. Також розглядали можливість
доставки другої партії учасників української експедиції та вантажу на науково-дослідницьких
суднах різних зарубіжних країн.
За розрахунками комбінований варіант доставки (літак - судно) був значно економнішим
за варіант доставки другої партії учасників української експедиції та вантажу тільки морським
шляхом з портів України. Вартість комбінованого варіанта становила близько 300 000 доларів
США, в той же час розрахункова найдешевша вартість винятково "морського" варіанта була
майже в три рази дорожче.
Крім того, залишалася невизначеність щодо бюджетного фінансування Першої
української антарктичної експедиції, проблемою "морського" варіанта була технічна
підготовка судна до переходу через Атлантичний океан та роботи у льодових умовах. Також
за розрахунками реалізація "морського" варіанта тривала би не менше 40 діб, що було
неприйнятно.
З урахуванням наведених обставин керівництво Національного агентства морських
досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України прийняло рішення сконцентрувати
свої зусилля на організації саме комбінованого варіанту доставки експедиції. Підготовку та
доставку другої партії учасників української експедиції Національне агентство доручило
Державному науково-виробничому підприємству "Укрнаукфлот" (директор – Олексій
Григорович Лебідь, заступник директора – Антон Юрійович Гордєєв), яке входило до його
структури управління і було одним з небагатьох підприємств в Україні, що мало успішний
досвід організації комплексних морських експедицій у ті складні часи.
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Безпосередню координацію доставки другої партії учасників української експедиції до
британської станції "Фарадей" здійснював начальник управління Національного агентства
морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України капітан І рангу В’ячеслав
Олексійович Ганічев.
І

В

В

Ганічев

Лебідь

Гордєєв

В’ячеслав Олексійович
капітан І рангу, начальник управління
Національного
агентства
морських
досліджень і технологій при Кабінеті
Міністрів України (1994-1997)

Олексій Григорович
директор Державного науково-виробничого
підприємства "Укрнаукфлот"
(1994-1997)

Антон Юрійович
заступник директора Державного наукововиробничого підприємств "Укрнаукфлот"
(1994-1997)

Пропонуємо звернути увагу на розрахункові терміни деяких заходів, які необхідно було
здійснити:
12 грудня 1995 р. – граничний термін оплати постачальникам палива для антарктичної
станції "Фарадей". Якщо до цієї дати паливо не було би оплачено, довелося б шукати інші
(значно дорожчі) варіанти закупівлі та доставки палива;
16 січня 1996 р. – граничний термін відправки з України літака з другою партією
учасників української експедиції та вантажу;
20 січня 1996 р. – граничний термін відправки другої партії учасників української
експедиції i вантажу з одного з найближчих до станції "Фарадей" портів Південної Америки;
24 січня 1996 р. – граничний термін прибуття на станцію другої партії учасників
української експедиції та вантажу. Якщо до цієї дати учасники української експедиції у
повному складі не прибудуть на станцію, БАС припиняє процес передачі Україні станції
"Фарадей" та здійснює її консервацію. Британська експедиція разом з першою партією
учасників української експедиції, які вже перебували на станції, залишають Антарктиду i
повертаються на Фолклендські острови. Тоді Україна втрачає можливість самостійно на своїй
станції проводити дослідження в Антарктиді;
07 лютого 1996 р. – граничний термін прийняття Україною станції "Фарадей", при цьому
українська експедиція має бути на станції у повному складі та повністю забезпечена
продовольством, матеріально-технічним забезпеченням і медикаментами строком на 1,5 роки.
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13 січня 1996 року (м. Київ, Україна)
Для вчасного виконання перерахованих задач була сформована українська делегація у
складі начальника управління Національного агентства морських досліджень і технологій при
Кабінеті Міністрів України В.О. Ганічева та заступника директора ДНВП "Укрнаукфлот"
А.Ю. Гордєєва, які були відряджені до Аргентинської Республіки та Антарктиди.
Головна мета діяльності делегації – забезпечити в зазначені терміни приймання
британської антарктичної станції "Фарадей" під юрисдикцію України. Для цього необхідно
було на місці:
- визначитись з маршрутом і транспортом відправки другої партії учасників української
експедиції та вантажу;
- закупити до 30 т продовольства та засобів технічного забезпечення для функціонування
антарктичної станції;
- організувати прийом великого літака ТУ-154М з Борисполя з учасниками української
експедиції, одягом і медичним обладнанням, що було раніше придбано ЦАД;
- доставити вантаж на антарктичну станцію "Фарадей" та вивантажитися у чітко
встановлені терміни;
- прийняти антарктичну станцію "Фарадей" під юрисдикцію України.
З метою фрахту судна для перевезення другої партії учасників української експедиції та
вантажу з м. Пунта-Аренас до станції "Фарадей", як раніше згадувалося, були завчасно
встановлені контакти з чилійською фірмою Inchcape Shipping Services (м. Пунта-Аренас,
Чилі). Проте успішне вирішення поставлених задач ускладнювала ще одна обставина ‒ в Чилі
на той час не було дипломатичного представництва України, а найближче посольство
знаходилось в Аргентинській Республіці.
17 січня 1996 року (м. Буенос-Айрес, Аргентинська Республіка)
Українська делегація (крім А.А. Писаренка, який прибув пізніше разом з другою партією
учасників української експедиції) прибула до Аргентинської Республіки та за сприяння
співробітників Посольства України в Аргентинській Республіці домовилася про зустріч з
директором Інституту Антарктики Аргентини. У зустрічі, яка відбулась 17 січня 1996 року,
взяли участь з української сторони члени української делегації В.О. Ганічев та А.Ю. Гордєєв,
а також Надзвичайний і Повноважний Посол України в Аргентинській Республіці В.В. Пащук,
перший секретар посольства А.П. Осипов, торговий представник України О.С. Ходаков,
консул С.О. Погорельцев (рис. 2).
За підсумками зазначеної зустрічі українській делегації було рекомендовано звернутись
до Міністра планування науки та технології провінції Вогняна Земля Аргентинської
Республіки пана Пабло Альберто Волонюка в м. Ушуайя та капітана Ернесто Оскар Каніхія
(президента фірми "Conflumar", м. Ушуайя) з проханням щодо надання підтримки для
організації доставки другої партії учасників української експедиції.
Після офіційної зустрічі в Інституті Антарктики Аргентини і переговорів з торговим
представником України О.С. Ходаковим, який попередньо також зв'язався з чилійськими
фірмами, в посольстві членам української делегації оформили візи до Чилі. Українська
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делегація прийняла рішення летіти до міста Ушуайя, де провести перемовини з місцевим
урядом і потенційними партнерами, а в разі незадовільних результатів, вилетіти до міста
Пунта-Аренас (Чилі) на переговори з чилійськими агентуючими фірмами.

Рис. 2. Зустріч в Інституті Антарктики Аргентини (зліва направо):
В.О. Ганічев, А.П. Осипов, В.В. Пащук, О.С. Ходаков і заступник директора
Інституту Антарктики Аргентини (зі спини)
Забігаючи наперед додамо: Національне агентство морських досліджень і технологій при
Кабінеті Міністрів України ще до відрядження української делегації встановило зв’язки з
українською діаспорою, а через Посольство України в Аргентинській Республіці ‒ з
компетентними місцевими органами, які попередили членів української делегації про
можливу протидію (в період організації запланованої української експедиції) зі сторони
певних чилійських кіл процесу отримання Україною станції "Фарадей", оскільки окремі
представники зазначених кіл мали наміри отримати зазначену станцію для Чилі [4]. Тому деякі
фірми Чилі цілеспрямовано умисно пропонували українській делегації надання послуг з
доставки української експедиції, але в значно пізніші терміни ‒ не раніше 16 лютого, коли
граничним терміном (встановленим Великою Британією) прибуття української експедиції на
станцію "Фарадей" було 07 лютого 1996 року, про що чилійські фірми добре знали. У зв’язку
із цим, при організації приймання станції доводилося постійно проявляти пильність щодо
можливості протидії з боку певних кіл Чилі.
Відзначимо, що Посольство України в Аргентинській Республіці відрядило до м. Ушуайя
першого секретаря Посольства А.П. Осипова для супроводу української делегації в якості
перекладача.
18 січня 1996 року (м. Ушуайя, Аргентинська Республіка)
Ушуайя – місто і порт в аргентинській частині архіпелагу Вогняна Земля (рис. 3), столиця
провінції Вогняна Земля, яку часто вважають найпівденнішим містом у світі. Населення міста
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становить близько 60 000 мешканців. Місто є центром єдиного муніципалітету департаменту
Ушуайя. Ушуайя у перекладі з мови індіанців, корінного племені Ямана, означає "Затока" [14].

Рис. 3. Місто Ушуайя розташоване на острові Вогняна Земля на берегах
протоки Бігль. Це найпівденніше місто на планеті, звідси до Антарктиди
всього лише 900 км [15]
Українська делегація прибула до міста Ушуайя, де зустрілася безпосередньо з Міністром
планування науки і технології провінції Вогняна Земля Аргентинської Республіки
П.А. Волонюком. Він рекомендував звернутися до президента фірми "Conflumar" капітана
Ернесто Каніхія як до надійного та заможного партнера, який мав великий досвід постачання
суден, брав участь в антарктичних експедиціях (був капітаном суден), які працювали в
Атлантиці. Фірма "Conflumar" в м. Ушуайя була однією з найбільших і мала добру репутацію
серед агентуючих фірм у порту цього міста. Вона була офіційним представником туристичної
фірми "Marine Expeditions" (Канада) в цьому регіоні та обслуговувала протягом сезону (з
листопада по квітень) в якості агента близько 100 суден. Були проведені переговори з
президентом фірми "Conflumar", який погодився виконати весь обсяг поставлених завдань. До
речі, після закінчення організації доставки другої партії учасників української експедиції на
антарктичну станцію Посольство України в Аргентинській Республіці та Національне
агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України висловили
письмову подяку особисто капітану Ернесто Каніхія за професійну допомогу та власний
спонсорський внесок у вигляді партії сухого вина. Сухе вино не було передбачено в раціоні
харчування учасників української експедиції, але з досвіду капітана Ернесто Каніхія воно було
необхідним для підтримки здоров’я полярників.
20 січня 1996 року (м. Ушуайя, Аргентинська Республіка)
Після проведення низки консультацій і отримання підтвердження від канадської фірми
"Marine Expeditions" про згоду щодо доставки другої партії учасників української експедиції
на одному з зафрахтованих фірмою суден, було підписано угоду на виконання робіт з доставки
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українських полярників на станцію "Фарадей" у термін до 06 лютого 1996 р., а також закупівлі
продовольства та засобів технічного забезпечення функціонування антарктичної станції. На
цей час членами української делегації вже було сформовано уточнений перелік необхідного
продовольства та засобів технічного забезпечення для функціонування антарктичної станції
за безпосередніми рекомендаціями полярників другої партії української експедиції (цей
перелік переклав іспанською мовою А.П. Осипов).
У зазначеному процесі закупівель виникало безліч питань щодо номенклатури товарів у
переліку, які необхідно було оперативно вирішувати. Наприклад, виявилося, що в Аргентині
немає білокачанної капусти, молока тривалого зберігання та згущеного молока, крім сухого,
тара відрізняється від українських стандартів тощо.
Якість усіх закуплених продуктів, їх номенклатура та кількість були під постійним
контролем членів української делегації та полярників другої партії (друга група) української
експедиції. Виникли також питання із завантаженням на зафрахтоване науково-дослідницьке
судно "Академик Борис Петров" (порт приписки Калінінград) придбаного вантажу для
забезпечення потреб української експедиції.
Також відзначимо, що згадане судно не мало вільних трюмів, а можливості його
перевантаження на станції були обмежені його габаритами. Через недостатні глибини судно
не могло би підійти до причалу антарктичної станції "Фарадей". Хоча на станції у той час був
невеликий човен, він був недостатньо придатний для перевезення такої кількості вантажів із
судна.
Для забезпечення доставки другої партії учасників української експедиції (окремо для
першої та другої груп) було викуплено по 2 каюти на два рейси науково-дослідницького судна
"Академик Борис Петров", яке виконувало туристичні тури канадської компанії "Marine
Expeditions" в Антарктиду. Для завантаження продуктів харчування закупили декілька
контейнерів, які закріпили "по штормовому" на верхній палубі з дозволу екіпажу судна та
представника фрахтувальника судна (у зв’язку із цим зменшився судновий простір для
відпочинку туристів). Також придбали моторний човен "Zodiac" вантажопідйомністю 700 кг
для перевантаження та доставки продуктів до станції з судна на берег. У подальшому човен
залишили на станції для забезпечення потреб майбутніх експедицій.
Також зі складнощами вирішили питання узгодження передбачуваного відхилення судна
від основного туристичного маршруту, оскільки кожен з туристів мав право оскаржити ці дії
компанії-туроператора в суді. Щоб запобігти цьому, туристам було оголошено про їх
причетність до історичної події – передачі британської антарктичної станції "Фарадей"
Україні, але ризик зберігався.
У той же час члени української делегації постійно підтримували процес перемовин на
рівні міністрів провінції Вогняна Земля про можливе співробітництво в різних галузях з
Україною.
Треба сказати, що зазначена провінція мала багато потреб у співпраці, починаючи з
наукових питань (поряд з містом знаходиться Національний парк з міжнародними науковими
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лабораторіями, де були готові прийняти і наших вчених) і закінчуючи вирішенням проблем
технічного забезпечення нового аеропорту тощо.
Українська делегація успішно провела перемовини з владою провінції Вогняна Земля
щодо організації прийому українського літака з другою партією учасників української
експедиції. Українським полярникам дуже пощастило, тому що тільки у грудні (за місяць до
цих подій) було закінчено модернізацію злітної смуги для можливості прийому великих
літаків типу ТУ-154М. Слід відзначити, що український літак був першим повітряним судном
такого класу на цій смузі.
25 січня 1996 року (м. Ушуайя, Аргентинська Республіка)
З України прибув літак ТУ-154М з другою партією учасників української експедиції на
борту. В аеропорту їм організували офіційну зустріч (рис. 4)2, у якій взяли участь зі сторони
провінції Вогняна Земля: Міністр з питань туризму Даніель Луїс Лігюзамон та Міністр
планування науки та технології П.А. Волонюк, з української сторони – перший секретар
Посольства України в Аргентинській Республіці А.П. Осипов, торговий представник України
О.С. Ходаков, консул С.О. Погорельцев і члени української делегації. Разом з другою партією
учасників української експедиції цим літаком прибув народний депутат України, заступник
Голови постійної Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики України
А.А. Писаренко, спеціально відряджений постановою Верховної Ради України [7] до
Аргентини і Антарктиди для участі у процедурі передачі британської антарктичної станції
"Фарадей" під юрисдикцію України. Переліт другої партії учасників української експедиції
літаком ТУ-154М організовував, забезпечував і супроводжував директор ДНВП
"Укрнаукфлот" О.Г. Лебідь. Перший в історії незалежної України надскладний чартерний рейс
в Південну Америку блискуче виконав екіпаж Міжнародних авіаліній України на чолі з
пілотом вищої кваліфікації Сергієм Лохматовим.
Керівництво провінції Вогняна Земля, в особі губернатора, організувало прийом на честь
першої української антарктичної експедиції, де були присутні міністри зазначеної провінції, а
з української сторони – 25 осіб (включаючи екіпаж літака). За інформацією Посольства
України подібних прийомів за кількістю запрошених в Аргентинській Республіці для
українських представників ще не було (зазвичай 3-5 запрошених осіб).
26 січня 1996 року (м. Ушуайя, Аргентинська Республіка)
На судні "Академик Борис Петров" відбули на станцію "Фарадей" четверо полярників з
другої партії (перша частина) учасників української експедиції, а також члени української
делегації – народний депутат України А.А. Писаренко та начальник управління Національного
агентства морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України В.О. Ганічев. На
зазначене судно було завантажено 11 тонн продовольства та човен "Zodiac" з двигуном і
паливом до нього.
Паралельно у період з 27 січня по 3 лютого 1996 р. здійснювалася підготовка до другого
рейсу судна "Академик Борис Петров" з другою партією (друга група) учасників української

2

Фотоматеріали, що використані в тексті даної статті, взяті з особистого архіву д.геогр.н. А.Ю. Гордєєва
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експедиції та вантажем до станції "Фарадей". У цей час постійно підтримувався зв’язок зі
станцією за допомогою телефону, всі поточні питання з організації забезпечення вирішувались
спільно.

Рис. 4. Учасники Першої української антарктичної експедиції, уповноважені
представники Верховної Ради України, Посольства України в
Аргентинській Республіці та Національного агентства морських досліджень
і технологій при Кабінеті Міністрів України, ДНВП "Укрнаукфлот", а також
екіпаж літака (аеропорт м. Ушуайя, 25 січня 1996 року)
31 січня 1996 року (станція "Фарадей", Антарктида)
На станції "Фарадей" було забезпечено присутність необхідної кількості учасників
української експедиції (9 осіб), запаси продовольства та технічного забезпечення станції на
півтора роки і відповідно виконано вимоги Великої Британії про прийняття станції. З цього
часу станція отримала назву "Академік Вернадський".
Таким чином, 31 січня 1996 року було підписано офіційний Акт передачі станції.
З британської сторони Акт підписали Дункан Хейг, Стів Лукас та Джон Шенклін, з
української – заступник Голови постійної Комісії Верховної Ради України з питань
екологічної політики А.А. Писаренко, начальник управління Національного агентства
морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України В.О. Ганічев та перший
начальник станції "Академік Вернадський" Г.П. Міліневський [5].
03 лютого 1996 року (м. Ушуайя, Аргентинська Республіка)
Після прийняття станції "Фарадей" члени української делегації А.А. Писаренко та
В.О. Ганічев повернулись на борту судна "Академик Борис Петров" до м. Ушуайя. Того ж дня
на цьому ж судні до антарктичної станції відбула друга партія (друга група) української
експедиції у складі 4 полярників. На судно також було звантажено 12 т продовольства та 3 т
засобів технічного забезпечення функціонування антарктичної станції, в т.ч. технічні мастила.
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06 лютого 1996 року (м. Ушуайя, Аргентинська Республіка)
У період з 03 лютого 1996 р. до 06 лютого 1996 р. було сформовано та відправлено
останню частину вантажу для антарктичної станції (засоби технічного забезпечення
функціонування станції і запчастини) та здійснено остаточні взаєморозрахунки з фірмою
"Conflumar". Відзначимо, що церемонія офіційного спуску британського прапора на станції
"Академік Вернадський" відбулась 06 лютого 1996 року, після чого члени британської
експедиції залишили станцію [5].
Українська делегація повернулась до м. Буенос-Айреса 06 лютого 1996 р., де разом з
Посольством України в Аргентинській Республіці було розпочато підведення підсумків
стосовно успішного прийняття антарктичної станції.
08 лютого 1996 року (м. Буенос-Айрес, Аргентинська Республіка)
У м. Буенос-Айресі Посольство України в Аргентинській Республіці організувало
зустрічі та прес-конференції з представниками української діаспори, а також 08 лютого
1996 року офіційний прийом на честь передачі Україні станції "Академік Вернадський". На
прийомі були присутні представники Уряду Аргентинської Республіки і представники
української діаспори в цій країні (рис. 5).

Рис. 5. Зустріч заступника Голови постійної Комісії Верховної Ради України з
питань екологічної політики А.А. Писаренка (третій зліва) з представниками
української діаспори в Аргентині (м. Буенос-Айрес, 08 лютого 1996 року)
Також відзначимо, що газета Верховної Ради України "Голос України" від
03 лютого 1996 р. №22 (1272) опублікувала повідомлення під назвою "Наші полярники
дійшли до Фарадея", в якому дано високу оцінку результатів описаних вище
принципово важливих подій:
"Незважаючи на важкий маршрут і льодове оточення під час морського переходу,
учасників української антарктичної експедиції і вантаж своєчасно, без ускладнень, доставлено
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на станцію Фарадей. Полярникам від імені Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів
України та Національного агентства морських досліджень і технологій передано привітання
та побажання успішної зимівлі на першій українській антарктичній станції. Станція перебуває
у відмінному стані, що дасть змогу не лише проводити наукові дослідження на найвищому
рівні, а й забезпечити хороші умови життя полярників.
Із початком роботи української антарктичної станції наша держава увійде до ряду
небагатьох антарктичних держав світу. Це також значною мірою зміцнить українськобританські відносини. Зважаючи на дуже стислі строки і відсутність досвіду організації
полярних досліджень, успішне проведення першої української антарктичної експедиції стало
можливим лише завдяки чіткій і сумлінній праці колективу Національного агентства морських
досліджень і технологій.".
Згодом, відповідно до Указу Президента України [10] в липні 1996 року з метою
вдосконалення структури управління економікою та соціальною сферою було зокрема
створено Міністерство України у справах науки і технологій – на базі Державного комітету
України з питань науки, техніки та промислової політики, Національного агентства морських
досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України та Державної служби України з
питань спеціальної інформації та критичних технологій, які ліквідовували.
Постановою Кабінету Міністрів України [12] у грудні 1996 року:
- Міністерству України у справах науки і технологій було доручено забезпечити
проведення наукових досліджень в Антарктиці, організація виконання яких була покладена на
Національне агентство морських досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України;
- Державне науково-виробниче підприємство "Український антарктичний центр" було
передано до сфери управління Міністерства України у справах науки і технологій.
На завершення вважаємо за доцільне ще раз акцентувати увагу на датах деяких
найважливіших подій, пов'язаних з розвитком Україною досліджень в Антарктиді, які
висвітлюють "білі плями" в українській історії білого континенту, а саме:
17 жовтня 1995 року рішенням Уряду України на Національне агентство морських
досліджень і технологій при Кабінеті Міністрів України покладено функції з координації та
забезпечення наукових досліджень в Антарктиці;
23 січня 1996 року Національним агентством морських досліджень і технологій при
Кабінеті Міністрів України остаточно сформована, підготовлена, споряджена та відправлена з
України (аеропорт "Бориспіль", м. Київ) до Аргентинської Республіки (аеропорт м. Ушуайя)
друга партія учасників української експедиції;
31 січня 1996 року були виконані визначені умови передачі станції "Фарадей",
оголошені БАС, і саме в цей день відбулося підписання Акта передачі станції у присутності
уповноважених представників України:
заступника Голови постійної Комісії Верховної Ради України з питань екологічної
політики А.А. Писаренка,
начальника управління Національного агентства морських досліджень і технологій при
Кабінеті Міністрів України В.О. Ганічева,
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керівника експедиції, геофізика Геннадія Міліневського;
06 лютого 1996 року на станції "Академік Вернадський" відбулась церемонія офіційного
спуску британського прапора;
04 липня 1996 року Урядом України затверджено Державну програму досліджень
України в Антарктиці, яка визначила середньострокову стратегію та перспективи розвитку
досліджень України в південній полярній області Землі.
Отримання Україною британської антарктичної станції "Фарадей" є значною
геополітичною історичною віхою для нашої країни [2; 16], а також невід'ємним
результатом реалізації описаних вище принципово важливих подій, що були успішно
реалізовані патріотами України.
Автор висловлює щиру подяку за консультації, надані архівні матеріали та допомогу у
підготовці цієї статті члену-кореспонденту НАН України Олександру Щипцову, кандидату
технічних наук Олексію Лебедю, кандидату технічних наук Олександру Іщенку, Георгі
Стефанову, Валентині Стефановій та Оксані Любарець.
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Аннотация
Автор освещает хронику важных событий, связанных с официальным принятием Украиной
британской антарктической станции "Фарадей", а также научно-организационными мерами
государственных органов по координации и обеспечению проведения антарктических исследований и
становлению украинской антарктической станции "Академик Вернадский" в период 1995-1996 годов.
Отмечается, что получение Украиной британской антарктической станции "Фарадей" является
значительной геополитической исторической вехой для нашей страны, а также неотъемлемым
результатом успешной реализации описанных в статье принципиально важных событий.
Ключевые слова: Антарктида, Первая украинская антарктическая экспедиция, антарктическая
станция "Академик Вернадский" ("Фарадей"), Национальное агентство морских исследований и
технологий при Кабинете Министров Украины, государственная программа

Antarctic station "Academician Vernadsky":
updated chronicle of important events
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Hydrophysical Centre of the National Academy of Sciences of Ukraine"; Ukraine, 03187, Kyiv, 42 Akademika
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Abstract
The author describes the chronicle of important events related to the official acceptance of the British
Antarctic station "Faraday" by Ukraine as well as scientific and organizational measures of state authorities to
coordinate and ensure Antarctic research and formation of the Ukrainian Antarctic station "Academician
Vernadsky" in 1995-1996.
It is noted that Ukraine's receiving of the British Antarctic station "Faraday" is a significant geopolitical
historical milestone for our country as well as an integral result of the successful implementation of the
fundamentally important events described in the article.
Key words: Antarctica, First Ukrainian Antarctic Expedition, Antarctic station "Academician
Vernadsky" ("Faraday"), National Agency for Marine Research and Technology under the Cabinet of
Ministers of Ukraine, state program.
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Анотація
У статті розглянуто два модельних підходи до класифікації донних відкладів за допомогою
однопроменевого ехолота. Описано особливості їх застосування для аналізу океанографічних даних.
Ключові слова: геологічне моделювання, класифікація донних відкладів, аналіз даних,
акустичний сигнал, дистанційне підводне зондування

Вступ. Світовий океан (близько 70% поверхні нашої планети) притягує все більшу увагу
з боку людства. Його мінеральні ресурси та біоресурси набагато перевищують освоєні
людством ресурси суші. Саме тому в програмах подальшого індустріального розвитку
багатьох країн світу закладено довгострокову програму освоєння ресурсів Світового океану.
Особливу увагу приділяють створенню нових технологій, техніки й комплексів, модернізації
технологій обстеження та вивчення морського дна, класифікації типів донних відкладів для
подальшої розвідки й розробки підводних родовищ мінеральних ресурсів на материкових
шельфах, континентальних схилах і в глибоководній частині океанів. Першочерговим і
найбільш актуальним на сьогоднішній момент є завдання картографування морського дна. На
основі детальних карт проводять оцінку наявності покладів підводних корисних копалин і
процедуру правового закріплення цього місця за стороною, що розвідала поклади. Таке
картографування на теперішній час проводять, як правило, комбінованими методами, а саме,
за допомогою комплексного дослідження морського дна: контактного та безконтактного. У
разі контактного дослідження проводять відбір ґрунту та його хімічний і фізичний аналіз, що
робить цю методику занадто трудомісткою й фінансово затратною. Дослідження ж
безконтактними методами дозволяють значно скоротити час аналізу, зменшити кількість
відборів проб ґрунту і т.д. В основі таких методів лежить використання акустичних хвиль, які
добре поширюються у водному середовищі і мають ряд переваг у порівнянні з іншими видами
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хвиль. На основі використання акустичних хвиль побудований цілий ряд гідроакустичної
апаратури, призначеної для дослідження морського та річкового дна.
У гідроакустичних приладах вихідний акустичний сигнал змінює свою структуру після
відбиття, а за аналізом цих змін у сигналі роблять висновки про фізичні властивості
досліджуваних донних відкладів. Тому одним із пріоритетних завдань при створенні
гідроакустичної апаратури такого класу є задача дослідження взаємодії акустичних хвиль з
межами їх розділу. На особливу увагу заслуговує аналіз частотної залежності коефіцієнта
відбиття [2].
Актуалізована інформація про стан дна моря або річки дуже важлива для аналізу та
практичних робіт. Вона включає морську геологію й біологію, прибережні будівельні об'єкти,
такі як схема трасування кабелю та трубопроводу. У сучасних традиційних дослідженнях,
зазвичай, беруть зразки відкладів для одержання необхідної інформації, потім їх аналізують
у лабораторії, що потребує багато часу й фінансових витрат. Тому для класифікації відкладів
перспективним є підхід, що базується на використанні акустичних методів і засобів
дистанційного зондування, наприклад, використання однопроменевого ехолота й
багатопроменевого ехолота (БПЕ), які широко застосовують для вимірювань глибин.
Однопроменевий ехолот дає один вимір за одну посилку, а БПЕ може знімати до 500 вимірів
за одну посилку в широкій смузі огляду, перпендикулярній напрямку курсу судна. В [4, 7, 10,
11, 14, 15] можна знайти ряд підходів до класифікації відкладів за допомогою БПЕ.
Незважаючи на переваги застосування БПЕ, однопроменевий ехолот залишається
найбільш використовуваним. У літературі можна знайти різні підходи, спрямовані на
класифікацію відкладів за допомогою систем однопроменевих ехолотів [6, 8, 9]. Загалом, ці
підходи можна розділити на дві групи: феноменологічні (або емпіричні) і засновані на моделі
(або фізичні). У феноменологічних підходах такі функції як енергія або час поширення
акустичної хвилі визначаються для прийнятих ехо-сигналів. Ці особливості, як відомо,
вказують на тип підводного відкладу. Проте незалежні виміри зразків донних відкладів і керну
також необхідні, щоб ідентифікувати класи відкладів і співставити з їх дійсними
особливостями або типами [21, 22]. А засновані на фізичних моделях підходи використовують
навпаки: для визначення типів відкладу зведенням до максимального значення збігу
змодельованого й отриманого сигналу, де тип дна або параметри, які характеризують тип дна,
служать вхідними даними при моделюванні. Перевага цього підходу полягає у тому, що
додаткові незалежні виміри, в принципі, не потрібні, а сам підхід, заснований на моделі,
безпосередньо співставляє параметри відкладу.
Кілька підходів класифікації донних відкладів, засновані на моделі, описано в [12, 18,
20]. Вони головним чином різняться складністю поширення акустичних хвиль та їх
проникнення у донні відклади.
У [18] описано підхід, де використано ускладнену модель для прогнозу обвідної
отриманого ехо-сигналу однопроменевого ехолоту, як і в [1, 19]. Отримане ехо змодельовано
як результат розсіювання на нерівній поверхні розділу вода – ґрунт і в межах відкладу через
неоднорідності. Складність середовища визначається оцінкою ряду невідомих, що вимагають
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ефективних методів оптимізації. Для максимального досягнення відповідності показників
змодельованого та отриманого ехо-сигналів в [18] використовують комбінацію різних методів
оптимізації. Зокрема досліджують три параметри донного відкладу: середній розмір зерна
відкладу, шорсткість поверхні, виражена у вигляді спектральної потужності, та величину
об'ємного розсіювання. Інверсія виміру однопроменевого ехолоту в місцях відбору зразків
відкладу показує високий рівень відповідності між оптимізованими й обмірюваними
середніми розмірами зерен.
У [20] класифікація заснована на припущенні, що енергія ехо-сигналу однопроменевого
ехолоту пропорційна квадрату коефіцієнта відбиття. При використанні емпіричного
відношення між середнім розміром часток відкладу й коефіцієнтом відбиття, енергія ехосигналу використовується, щоб встановити середню зернистість відкладу для кожного
звукового імпульсу ехолота. Цей спосіб порівняння ймовірного середнього розміру зерен з
показниками, визначеними на основі аналізу зразка, є перспективним і результативним
методом. Зближення значень параметрів до їх збігу досягається за рахунок введення
додаткової складової при моделюванні шляхом
використання перехідного шару з
безперервною зміною швидкості звуку й густини.
Той факт, що підходи, засновані на згаданій моделі, дозволяють одержати інформацію
про достовірні параметри відкладу без опрацювання великої кількості зразків, відкривають
нові можливості для перспектив їх практичного застосування.
Метою роботи є дослідження основних принципів двох підходів до класифікації типів
донних відкладів за дистанційним зондуванням однопроменевим ехолотом.
Матеріали і методи. Проведено теоретичний порівняльний аналіз підходу до
класифікації донних відкладів на основі узгодження повної обвідної ехо-сигналу із
змодельованою обвідною та підходу, що враховує енергію прийнятого акустичного сигналу
для оцінки розміру зерна.
Порівняльний аналіз підходів до класифікації донних відкладів
1. Класифікація, заснована на моделі з використанням обвідної ехо-сигналу.
На рис. 1 показано схему використання цього підходу при класифікації донних відкладів
однопроменевим ехолотом. Для прогнозу відбитого сигналу однопроменевого ехолоту
використовують фізичну модель. При цьому застосовують алгоритм оптимізації, щоб вивести
вхідні параметри, які максимізують відповідність між прогнозованим і фактичним відбитим
сигналом. Для одержання набору властивостей донного відкладу на великій площі, необхідна
множина звукових імпульсів, а для інвертування ‒ ефективні методи оптимізації.
Основними компонентами цього підходу до класифікації донних відкладів є:
- модель для прогнозування отриманої обвідної ехо-сигналу;
- функція витрат;
- метод оптимізації.
Обвідну отриманого ехо-сигналу однопроменевого ехолота можна записати у вигляді:
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де A(t) – моментально заповнена звуком зона, яка забезпечує одержання звуку у момент часу t;
σb (θ) – поперечний переріз зворотного розсіювання під кутом падіння θ;
В(θ) – діаграми направленості передачі/приймання датчика;
S(r) – форма випромінюваного сигналу, спроектована на зону покриття діаграми
направленості для пояснення зміни амплітуди сигналу в межах діаграми направленості.

Рис. 1. Схема підходу до класифікації відкладів за допомогою однопроменевого ехолоту
Форма випромінюваного сигналу S(r) залежить від похилої дальності r 

x 2  H 2 , де

х – горизонтальна відстань, а Н – глибина під антеною. Схема площі, яку прозвучує (охоплює
звуком) однопроменевий ехолот, показано на рис. 2. Сигнал додатково коригують
виправленням на поглинання α у товщі води.
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Рис. 2. Схема площі, яку прозвучує однопроменевий ехолот [16]
Рівняння (1) може бути записано в такий спосіб:
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де х1 і х2 – дві х-величини, які обмежують A   x22  x12 ;
r2 

x22  H 2 – похила дальність при х2.

Верхня границя дорівнює:



x2 t 

c 2t 2
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(3)

При швидкості звуку у воді с, яку вважають постійною, нижня границя х1 залежить від
t відповідно до математичного виразу:
0,

x1 t    ct cT
 2  2
 



t  t0  T ,

2
  H , t  t0  T ,


де t0  2H

(4)

;
c
T – тривалість імпульсу.
Загалом, характеристики датчика, такі як діаграма направленості, тривалість сигналу та
його форма, відомі. Глибину району дослідження можна визначити шляхом визначення часу
проходження сигналу в прямому й зворотному напрямках і швидкості звуку в товщі води.
Тому єдина невідома величина в рівнянні (2) – це поперечний переріз зворотного розсіювання
σb (θ). У літературі описано кілька виразів σb (θ) [3, 5, 19]. Ці вирази відрізняються ступенем
деталізації при описі взаємодії звуку й відкладу. В [5] розглянуто набагато більш докладний і
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добре обґрунтований поперечний переріз зворотного розсіювання, з його поясненням при
розсіюванні на нерівній поверхні розділу σr і при об'ємному розсіюванні σv як

 b     r     v   .

(5)

Тут σr отримане за допомогою відповідної інтерполяції між трьома такими
апроксимаціями:
наближення Кірхгофа, дійсне для гладких або помірно шорсткуватих відкладів і кутів,
близьких до 90°;
наближення композитної шорсткості, яке підходить для гладких або помірно
шорсткуватих відкладів і кутів відмінних від 90°;
поперечний переріз розсіювання на великих нерівностях, виведений з емпіричного
виразу, який отримано для нерівних відкладів, таких як гравій і каміння.
Параметри ґрунту, які впливають на поперечний переріз зворотного розсіювання,
наведено в табл. 1. В [5] значення 3.25 для показника спектра γ донного рельєфу підходить
для різних видів ґрунту. Крім того, емпіричні вирази, наведені в [5], які стосуються щільності,
швидкості звуку, коефіцієнта поглинання звуку (у вигляді ρ, v і δ), і параметрів, що впливають
на розсіювання внаслідок шорсткості поверхні й об'ємної неоднорідності (w2 і σ2), записують
формулою з одним параметром – середнім розміром зерна, часто в



одиницях:

M Z   log2 d ,

(6)

де d – середній розмір часток (зерна) у міліметрах.
Для середніх розмірів зерен від -1  до 9  емпіричні значення параметрів, згаданих
вище, наведено в табл. 2.
Таблиця 1 – Показники морського дна та їх символи
Показники дна

Символи

Середній розмір частки (зерна)

Мz

Відношення масової щільності відкладу до масової щільності води



Відношення швидкості звуку у відкладі до швидкості звуку у воді

v

Відношення уявної частини хвильового числа до дійсної



Відношення поперечного перерізу зворотного об'ємного розсіювання у

σ2

відкладі до коефіцієнта згасання (параметр об'ємного розсіювання)
Показник спектра донного рельєфу



Сила спектра рельєфу дна (см4) (спектральна потужність)

w2
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Використовуючи емпіричні значення з табл. 2, пошук можна звести до пошуку тільки за
середнім розміром часток. Однак спектральна потужність w2 і параметр об'ємного розсіювання
σ2, як відомо, можуть суттєво відрізнятися від значень за замовчуванням, отриманих з виразів
для Mz. Для оцінки необхідно знати всі три невідомі (середній розмір зерна, спектральну
потужність і параметр об'ємного розсіювання) у нинішній інверсії, де тільки середній розмір
часток оптимізований, а емпіричні вирази використовуються для присвоєння значень
спектральної сили й об'ємного параметра розсіювання, заснованих на середній зернистості.
У цьому підході, заснованому на моделі, параметри дна виводять за допомогою зведення
до максимуму відповідності між дійсним і змодельованим сигналами. В якості міри для
відповідності між модельованим (1) і дійсним ехо-сигналом, функція витрат E визначається
як:

E

1

  y t   y t 
2
meas

k

2
mod

  y

k

means

k

 t   y  t 
k

mod

k

2

,

(7)

k

де ymeans – дійсна обвідна ехо-сигналу;
ymod – змодельована обвідна ехо-сигналу;
k – кількість часових вибірок.

Таблиця 2 – Емпіричні величини параметрів моделі
Тип донного
відкладу
Піщана галька
Мулиста піщана галька
Крупний пісок
Дрібний пісок
Дуже дрібний пісок
Мулистий пісок
Піщаний мул
Піщано-мулиста глина
Глинистий мул
Мулиста глина
Глина

Мz (  )

ρ

v

δ

𝛔

w2 (см4)

-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

2.492
2.314
2.151
1.615
1.339
1.223
1.169
1.149
1.147
1.146
1.145

1.337
1.278
1.224
1.140
1.080
1.036
1.000
0.987
0.985
0.982
0.980

0.0171
0.0163
0.0165
0.0161
0.0173
0.0202
0.0126
0.0039
0.0024
0.0016
0.0015

0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001

0.0129
0.0086
0.0056
0.0035
0.0021
0.0011
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

Щоб отримати загальну картину поширення відкладів на площі, необхідно інвертувати
велику кількість вимірів однопроменевого ехолота. Для цього потрібні ефективні методи
оптимізації для мінімізації Е. У [17] метод диференціальної еволюції (швидка версія
генетичного алгоритму) подано як ефективний глобальний метод оптимізації.
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Використовуючи його, зводимо його до мінімуму Е. У [13] представлено докладний опис
методу диференціальної еволюції.
2. Класифікація за допомогою енергії ехо-сигналу.
Внаслідок того, що інформація про повну огинаючу ехо-сигналу не завжди доступна, а
застосування її для інверсії Mz виявилося громіздкою чи затратною обчислювальною
процедурою, тому для класифікації відкладу в якості альтернативи переважно
використовують визначення енергії ехо-сигналу.
З існуючих феноменологічних підходів до класифікації донних відкладів відомо, що
енергія отриманого сигналу дозволяє визначити тип ґрунту [18, 21]. Ці відомості повністю
використовують в [20], де отримана енергія ехо-сигналу прямо пропорційна квадрату
коефіцієнта відбиття амплітуди при нормальному падінні. Емпіричні співвідношення
пов'язують коефіцієнт відбиття із середнім розміром зерна.
Допускаючи те, що вся отримана енергія – це результат відбиття на поверхні розділу
вода – ґрунт, коефіцієнт відбиття можна вивести з енергії ехо-сигналу однопроменевого
ехолота формулою:

R

1

2 H ERX

ETX

e2 H

,

(8)

де R – коефіцієнт відбиття;

H – глибина води;
ETX – енергія випромінюваного імпульсного сигналу;
ERX – енергія прийнятого імпульсного сигналу;

 – коефіцієнт поглинання енергії у воді.
Ґрунтуючись на емпіричних співвідношеннях у [5] коефіцієнт відбиття R обчислюють з
урахуванням: відношення густини відкладу до густини води ρ, відношення швидкості звуку у
відкладі до швидкості звуку у воді v, при припущенні про нормальне падіння за такою
формулою:

 

R MZ 

 MZ  v MZ   1

 MZ  v MZ   1

.

(9)

Розраховані за (9) коефіцієнти відбиття зображено на графіку на рис. 3 у вигляді
залежності від середньої зернистості відкладу.
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Рис. 3. Залежність коефіцієнта відбиття від середньої зернистості відкладу
Висновки. Основні принципи розглянутих підходів до класифікації типів донних
відкладів схожі на ті, що описані в [18] і [20]. Дані методи відрізняються складністю взаємодії
звуку з ґрунтом. У статті розглянуто два різні підходи та їх застосування до даних при
використанні однопроменевого ехолоту.
Повністю обвідну ехо-сигналу враховує перший підхід, схожий на описаний у [18].
Модель обвідної ехо-сигналу базується на даних його розсіювання на поверхні розділу вода –
ґрунт у результаті нерівностей відкладів і розсіювання в межах відкладу через неоднорідності.
Показано важливість спектральної сили й параметра об'ємного розсіювання для одержання
достовірної оцінки середнього розміру зерна. Більш того, інформація про спектральну
потужність і об'ємний параметр має значення, наприклад, при розробці гідролокаторів. Щоб
компенсувати додаткові обчислення при інвертуванні двох додаткових параметрів, необхідні
ефективні методи оптимізації, а саме використання методу диференціальної еволюції,
прискореної версії генетичного алгоритму.
Незважаючи на той факт, що на даний час доступні ефективні методи оптимізації,
інвертування цілої обвідної ехо-сигналу дотепер вимагає значних обчислювальних затрат.
Фактично потребу обліку всієї складності механізму зворотного розсіювання досліджують
шляхом аналізу, який враховує тільки енергію ехо-сигналу. У цій роботі показано чутливість
другого підходу до обмеження ширини променя однопроменевого ехолота й того, що
фактично спектральна сила й параметр об'ємного розсіювання часто не відомі, що може
призвести до неоднозначної інтерпретації зв'язку між середнім розміром зерна й енергією ехосигналу для систем однопроменевих ехолотів з малою шириною променя. Рівняння (9)
потенційно дозволяє оцінити середній розмір зерна із енергії прийнятого ехо-сигналу. На
рис. 3 показано, що коефіцієнт відбиття R не чутливий до середніх часток більше, чим 5.5.  ,
це свідчить, що імпеданс відкладів з розміром зерна від 5.5  до 9.0  практично однаковий.
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Аннотация
В статье исследуются два модельных подхода к классификации отложений с помощью
однолучевого эхолота. Показаны особенности их применения для анализа океанографических данных.
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Abstract
The paper explores two model approaches to the single-beam echosounder classification of sediments.
Their applications for the analysis of oceanographic data are shown.
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Вплив умов осадконакопичення
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Анотація
Розглянуто генетичні типи родовищ бентонітів та їх поширення на території України. Виділено
головні фактори, що впливають на формування промислових відкладів бентонітових глин.
Охарактеризовано найкрупніше вітчизняне Черкаське родовище бентонітових і палигорськітових
глин.
Ключові слова: бентоніт, родовища, генезис, осадконакопичення

Вступ. На території України налічується понад 100 родовищ і проявів бентонітів, що
виявлені в межах Українського щита (УЩ), Дніпровсько-Донецької (ДДЗ) та Закарпатської
внутрішньої западин, Передкарпатського крайового прогину, Волино-Подільської плити та
Кримської складчастої області. Бентонітові глини – мінеральна сировина, що
характеризується сукупністю корисних фізико-механічних і хімічних властивостей, завдяки
яким вони знаходять своє застосування в багатьох галузях промисловості.
Генезис є головним чинником, що визначає мінеральний та хімічний склад бентонітових
глин. Від мінерального та хімічного складу бентонітів залежать їх фізичні властивості, які, в
свою чергу, впливають на якість сировини. Тому від бентонітових глин, утворених в певних
геологічних умовах, можна очікувати відповідних властивостей.
Мета. Виділення головних факторів, що впливають на формування відкладів
бентонітових глин, та аналіз поширення родовищ бентонітів різних генетичних типів
дозволить визначити характер розподілу та залежність утворення промислових родовищ
бентонітів від умов осадконакопичення.
Результати та обговорення. Бентонітами прийнято називати, незалежно від генезису,
тонкодисперсні глини, що складаються не менш ніж на 60% з мінералів групи
монтморилоніту, які мають високу зв’язуючу властивість, адсорбційну та каталітичну
активність. Глини з меншим, але переважаючим, вмістом монтморилоніту прийнято називати
бентонітоподібними. Глини, що складаються з декількох мінералів (у тому числі
монтморилоніту) у більш-менш рівних кількостях, є полімінеральними.
У числі домішок в бентонітах та бентонітоподібних глинах зустрічаються гідрослюда,
каолініт, ілліт, польові шпати, піроксени, біотит та інші мінерали материнських вулканічних
порід. Часто зустрічаються новоутворений гіпс, карбонатні (переважно арагонітові) конкреції,
цеоліти, опал та уламки материнських вулканічних порід.
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Головним носієм усіх специфічних властивостей бентонітів є монтморилоніт, рідше –
бейделіт, Li-гекторит і сапоніт.
Формула монтморилоніту ‒ (Al,Mg)2(OH)2[Si4O10]·nH2O.
Хімічний склад мінералів групи монтморилоніту непостійний. Вміст основних
складових частин коливається у таких межах (у відсотках): SiO2 – 35,95-53,95%; Al2O3 – 0,1429,90%; Fe2O3 – 0,03-29,0%; MgO – 0,23-25,89%; H2O – 11,96-26,0%. Крім того, бувають
присутні FeO, Cr2O3, CaO, NiO, CuO, Na2O, K2O, ZnO, Li2O.
Оскільки монтморилонітові мінерали зустрічаються разом з іншими мінералами й
утворюють інколи закономірні зростки з каолінітом та гідрослюдами, а також містять дуже
тонкі (часто колоїдальні) домішки кремнезему, глинозему й гідроксидів заліза, то хімічні
аналізи цих мінералів не завжди вірно відображають їх склад.
Розрізняють такі відміни монтморилоніту: залізистий (нонтроніт), мідний, магнієвий,
цинковий, мідний, літієвий, хромвмісний.
Характерні властивості глинистих мінералів монтморилонітової групи полягають в
тому, що їх кристалічна ґратка має два тетраедричні кремнекисневі шари і проміжний
октаедричний шар, що складається з катіонів алюмінію. В тетраедрах Si 4+ заміщується Al3+, а
в октаедрах Al3+ заміщується Fe3+, Fe2+ чи Mg2+. Внаслідок заміщення Si та Al іонами з іншою
валентністю некомпенсовані заряди зв'язують обмінні іони (Na, Ca, K, Mg, Li, H ).
Ємність катіонного обміну в більшості бентонітів варіює в залежності від генезису від
60 до 150 мг∙екв на 100 г.
Триповерхові структурні шари монтморилоніту зв’язуються між собою іонами кисню:
зв’язок цей доволі слабкий, тому між триповерховими шарами легко проникають молекули
води та інших рідин (наприклад, гліцерину), викликаючи набрякання ґратки; при нагріванні
ґратка знову стискається. Найбільшу кількість води втрачає бентоніт при температурі близько
130-170 С (I ендотермальний ефект); в інтервалі температур 200-300 С спостерігається
незворотна реакція дегідратації бентоніту. При цьому критична температура є різною для
різних зразків і залежить від катіону обмінного комплексу та генезису бентонітів.
За складом обмінних катіонів бентоніти поділяються на лужні, де головним
компонентом обмінного комплексу є катіони натрію, та лужноземельні (кальцієві, кальціймагнієві та магній-кальцієві), де більше половини обмінних катіонів належить кальцію та
магнію.
Лужні бентоніти характеризуються найвищою іонообмінною здатністю, здатністю
збільшуватись у об’ємі, колоїдальністю, пластичністю та максимально можливою для глин
зв’язуючою властивістю. Вони відносяться, в основному, до категорії високоякісної сировини,
яку з успіхом використовують у багатьох галузях промисловості. У зв’язку зі специфікою їх
утворення та переходу, який майже завжди спостерігається в приповерхневих зонах (зоні
окислення), в лужноземельний різновид, промислові родовища лужних бентонітів, що
доступні для розробки відкритим способом, зустрічаються дуже рідко.
Лужноземельні бентоніти характеризуються меншою гідрофільністю та зв’язуючою
властивістю. Вони, як правило, поступаються за якістю лужним бентонітам і в своєму
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природному стані для використання в цілому ряді галузей промисловості мало придатні. Але
лужноземельні бентоніти при збагаченні їх натрієвими препаратами перетворюються в лужні,
з появою характерних для них властивостей.
Генезис бентонітових глин. Головними умовами, які визначають можливість утворення
мінералів монтморилонітової групи, є:
- лужні умови середовища (рН=7-8,5);
- склад материнських порід, при розкладанні мінералів таких порід в розчини повинна
потрапляти достатня кількість іонів Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+ і необхідна для утворення
монтморилоніту кількість SiO2 і Al2O3.
Перспективними для пошуку бентонітових глин можуть бути:
- області розвитку морських і прісноводних глин (особливо з пірокластичним
матеріалом);
- території древніх морських басейнів, що мають один вік з вулканами, які розміщені
поруч, чи вулканогенним матеріалом в їх відкладах;
- акумулятивні рівнини та прибережні частини морських басейнів, в які міг зноситись
материнський для монтморилоніту матеріал;
- області розвитку вулканітів;
- області розвитку монтморилонітової кори вивітрювання окремо на ультраосновних
інтрузивних і на карбонатно-глинистих породах.
Області розвитку нижньо- та середньопалеозойських відкладів і кристалічних порід з
екранованою поверхнею є несприятливими для утворення та збереження родовищ бентонітів.
Області розвитку потужного шару четвертинних відкладів, а також території синкліноріїв,
крайових прогинів і синекліз, які зазнали занурення в неоген-четвертинний період на 100 м і
більше, також є несприятливими. Розробка родовищ бентонітових глин цих областей, навіть
якщо вони є, нерентабельна.
Існує декілька генетичних класифікацій родовищ і проявів бентонітових глин. Найбільш
повною є розроблена в 80-х роках минулого століття М.В. Кирсановим, М.О. Ратєєвим та
А.А. Сабітовим генетична та промислово-генетична класифікація родовищ бентонітів
(табл. 1). За цією класифікацією їх поділяють на гідротермально-метасоматичні,
вулканогенно-осадові, теригенно- і колоїдно-осадові та елювіальні [4].
Властивості бентонітових глин змінюються в залежності від їх генезису.
Хімічний склад значною мірою залежить від складу материнських порід відносно вмісту
головних оксидів (Si, Al, Fe). На вміст оксидів Na, Mg, Ca істотно впливають умови утворення
бентонітів. Подібні між собою за хімічним складом бентоніти гідротермальні та вулканогенноосадові (по ефузивних породах), а також осадові бентоніти й елювіальні (по інтрузивних та
осадових породах). Перші містять більше SiO2, CaO, MgO, MnO, Na2O, зокрема Na2O
приблизно в 3 рази більше, тоді як Al2O3, Fe2O3, FeO, K2O менше. Вивітрювання ультрабазитів
з утворенням нонтронітових глин супроводжується збільшенням вмісту Al 2O3 та Fe2O3. При
подальшому їх зміненні спостерігається винос SiO2, Al2O3, CaO. Характерний також для них
підвищений вміст заліза (до 14%) [4, 5].
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Таблиця 1 – Генетична класифікація бентонітових глин (за [4])
тип

Генетичні типи
підтип

Гідротермальнометасоматичний

Гідротермальний
метасоматоз
вулканогенних,
субінтрузивних
і
вулканогенно-осадових
порід
(трахібазальтових
туфів,
попелу,
лав,
андезит-базальтових
порфірів та ін.)

Вулканогенноосадовий

Морський

Континентальний

Теригенноколоїдноосадовий

Елювіальний

Спосіб утворення і
материнські породи

і

Морський
Континентальний

По інтрузивних
породах

По
ефузивних
породах

По
осадових
породах

Структурногенетичні
умови
Райони активної
вулканічної
та
тектонічної
діяльності;
області
завершеної
складчастості, де
в
альпійський
тектономагматичний
цикл
активізувалась
міграція
ювенальних
розчинів

Мінеральний
склад
Лужний
та
лужноземельний,
часто
малозалізистий,
іноді
магнезіальний, що
містить літій і фтор
(гекторит, сапоніт
та ін.)

Підводне
перетворення
(гальміроліз) вулканічних
попелів, туфів та інших
вулканогенних
і
вулконогенно-осадових
порід

Райони активної
вулканічної
та
тектонічної
діяльності,
передгірські
прогини
та
прилеглі частини
платформ
і
областей
завершеної
складчастості

Лужні
та
лужноземельні,
часто
малозалізисті, іноді
білопалені
Лужноземельний

Перевідкладення
та
діагенетичне
змінення
продуктів розмиву кори
вивітрювання,
вивітрювання вивержених,
метаморфічних
та
осадових
порід
і
розкристалізація колоїднодисперсних продуктів
Вивітрювання
магнезіально-залізистих
силікатів ультраосновних,
рідше основних, порід
(серпентинітів,
піроксенітів та ін.)

Платформні
райони та області
завершеної
складчастості

Лужноземельний,
як
правило,
малозалізистий,
часто збагачений
органікою

Платформні
райони та області
завершеної
складчастості

Лужноземельний
залізистий
(нонтронітовий)

Вивітрювання
вулканічного скла кислих,
рідше основних порід
(липаритів,
андезитлипаритів, туфів, туфітів)
Вилуговування мергелів,
вапнякових глин та інших
карбонатно-глинистих
порід;
змінення
та
накопичення їх глинистої
складової
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Лужноземельний
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За складом обмінного комплексу розрізняють натрієві (лужні), кальцієві та кальціймагнієві (лужноземельні) бентонітові глини. Склад і ємність обмінного комплексу у бентонітів
різних генетичних типів помітно відрізняються: гідротермально-метасоматичні бентоніти
мають ємність обмінного комплексу 89,1 мг∙екв, вулканогенно-осадові – 78,4 мг∙екв,
елювіальні – 67,7 мг∙екв, теригенно- і колоїдно-осадового типу – 54,3 мг∙екв. Причому морські
бентоніти мають більшу ємність, ніж бентоніти континентальні [4, 5].
Для гідротермально-метасоматичних і вулканогенно-осадових морських бентонітів
властивий підвищений вміст обмінного Na (до 60 мг∙екв). Для інших генетичних типів цей
показник не досягає 10 мг∙екв. Співвідношення Ca і Mg постійне, Ca, як правило, переважає.
Бентоніти з підвищеним вмістом Mg утворюються в аридному чи семіаридному кліматі, у
водоймах з підвищеною солоністю з високим вмістом Mg в материнських породах [4, 5].
Бентоніти різних генетичних типів відрізняються за вмістом породоутворюючого
мінералу та кількістю мінералів-домішок.
Найвищий вміст монтморилоніту (як лужного, так і лужноземельного) характерний для
гідротермально-метасоматичних і вулканогенно-осадових бентонітів ‒ до 85%. Мінералидомішки: змішаношаруваті мінерали, гідрослюди, каолініт, цеоліти, кристобаліт, польові
шпати. В гідротермально-метасоматичних бентонітах змішаношаруваті мінерали
представлені чергуванням пакетів монтморилоніту та селадоніту, в вулканогенно-осадових
бентонітах – монтморилоніту та ілліту.
В елювіальних бентонітах вміст монтморилоніту (як правило, лужноземельного, іноді по
ультрабазитах ‒ залізистого нонтроніту) менший ‒ до 70%. Домішок, особливо
змішаношаруватих мінералів, міститься більше: мінерали Ni, Co, Fe, Ti, кальцит, доломіт та ін.
Теригенно- і колоїдно-осадові бентоніти мають мінімальний вміст лужноземельного
монтморилоніту ‒ до 65%. Домішки: змішаношаруваті мінерали, каолініт, гідрослюди, опал,
алофан та акцесорні мінерали.
Гідротермально-метасоматичні та вулканогенно-осадові бентоніти характеризуються як
високотемпературні (II ендотермічний ефект близько 600-700 С), теригенно- і колоїдноосадові та елювіальні – як низькотемпературні (з II ендотермічним ефектом нижче 600 С).
Відмінності в мінеральному складі бентонітів різних генетичних типів, а головне – в
структурних і кристалохімічних особливостях породоутворюючого монтморилоніту,
обумовлюють і відмінності у їх фізичних властивостях.
Головна закономірність, яка простежується для бентонітових глин різного генезису –
чим більший вміст у породі монтморилоніту, тим вище її дисперсність. Тому найбільш
тонкодисперсними є гідротермально-метасоматичні бентоніти (62,3%), потім вулканогенноосадові (56,9%), теригенно- і колоїдно-осадові (49,9%), елювіальні (39,2%) бентоніти [4, 5].
Густина бентонітів змінюється в середньому від 2,66 до 2,84 г/см3 (2660-2840 кг/м3),
поступово збільшуючись від гідротермально-метасоматичних до елювіальних бентонітів, що
пов’язано зі збільшенням в них вмісту заліза. Бентоніти є середньопористими породами з
коефіцієнтом пористості від 0,48 до 0,80 (у залізистих нонтронітів до 1,0), в середньому 0,55.
Пористість глин різних генетичних типів неоднакова. Пористість елювіальних бентонітів
становить 44,4%, осадових ‒ 32,4%, вулканогенно-осадових ‒ 34,2%, гідротермальних ‒ 32,9%.
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Незважаючи на значну пористість, бентоніти всіх генетичних типів мають переущільненість,
її коефіцієнт в середньому дорівнює 1,4 [4, 5].
Підвищена пластичність є характерною особливістю бентонітових глин. Число
пластичності зменшується від гідротермальних бентонітових глин (104,7%) до елювіальних
(24,6%) і в середньому складає 42%. Нижня межа пластичності (границя розкочування) має
найбільше значення у гідротермальних бентонітів (53,5%), зменшується у вулканогенноосадових (39,7%), осадових (36,8%), елювіальних по осадових породах (33%). Проте у
елювіальних бентонітів по ефузивних породах та гіпербазитах цей показник становить
відповідно 50,7% і 49%, що наближує їх до показників високоякісних вулканогенних
бентонітів [4, 5].
Здатність до набрякання не залежить ані від ємності обмінних катіонів, ані від заряду
тетраедричного шару кристалічної ґратки. Вона пов’язана із заміщенням катіонів в октаедрах,
тобто чим вищий ступінь дисоціації монтморилоніту, тим вища здатність збільшуватись в
об’ємі. Здатність збільшуватись в об’ємі становить для гідротермальних бентонітів до
12,8 разів, для вулканогенно-осадових до 8,1 разів (лужних – до 10 разів, лужноземельних –
до 3 разів), для осадових та елювіальних не більше ніж до 3 разів [4, 5].
Колоїдальність, як і здатність збільшуватись в об’ємі, залежить від ступеня дисоціації
монтморилонітів (найкраще проявляється у лужних бентонітів). Високоякісні набрякаючі
бентоніти мають такі показники колоїдальності: гідротермальні ‒ 86,2%, вулканогенноосадові ‒ 98,0%, але ненабрякаючі бентоніти цього ж генетичного типу – 40% (морські ‒ 35%
і континентальні ‒ 44,5%). Лужноземельні бентоніти осадового та елювіального походження
характеризуються низькими показниками колоїдальності ‒ не більше 25% [4, 5].
Описані генетичні типи родовищ бентонітових глин присутні на території України, але
вони мають різне промислове значення.
Гідротермально-метасоматичні родовища. Родовища цього типу утворюються
шляхом гідротермального метасоматозу субінтрузивних, вулканогенних і вулканогенноосадових порід. Великий вплив на якісні особливості цих бентонітів має характер оточуючих
материнські породи вулканогенно-осадових утворень, склад термальних вод, їх кислотність і
температура.
Корисною копалиною таких родовищ є лужні та лужноземельні різновиди бентонітів,
часто малозалізисті, іноді магнезіальні, інколи вони містять літій і фтор.
Гідротермально-метасоматичним родовищам бентонітових глин властиві, по
відношенню до родовищ інших генетичних типів, максимальна потужність, а також великі та
дуже великі запаси, що часто досягають кількох десятків мільйонів тонн.
Українські гідротермально-метасоматичні бентонітові глини вивчені ще недостатньо.
Зустрічаються родовища та прояви бентонітів цього генетичного типу в Криму (лужні
бентоніти Святої гори гірського масиву Карадаг); в Закарпатті, де вони приурочені до
вулканічної Вигорлат-Гутинської гряди та розвинені серед аргілізованих порід (Ільницьке
родовище) та серед полів вторинних кварцитів (лужноземельні бентоніти урочища Смереків
Камінь, Ільковці та ін.). Останні поширені в осьовій частині Вигорлат-Гутинської гряди та
залягають у вигляді тіл неправильної форми довжиною 450-1000 м, шириною 200-300 м та
потужністю від перших десятків до 70 м [1].
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Вулканогенно-осадові родовища. Бентонітові глини вулканогенно-осадового
генетичного типу формувались шляхом гальміролізу вулканічного попелу та іншого
пірокластичного матеріалу. Родовища бентонітів цього типу в залежності від умов
осадконакопичення поділяються на морські та континентальні (озерні). М.В. Кірсанов та
А.А. Сабітов підкреслюють, що саме в морських вулканогенно-осадових родовищах (а також
в гідротермально-метасоматичних) можуть утворюватись лужні та білопалені бентоніти, в той
час як в континентально-прісноводних умовах утворюються вулканогенно-осадові родовища
лужноземельних бентонітів.
Для вулканогенно-осадових родовищ бентонітових глин характерні, як правило,
невеликі потужності. І хоча бентоніти, особливо міоценового віку, часто дуже хорошої якості,
однак через невеликі за обсягом запаси вони часто не мають промислового значення.
З усіх відомих родовищ і проявів бентонітових глин, що знаходяться на території
України, більше половини має саме вулканогенно-осадовий генезис. Це, насамперед,
родовища, які враховані Держбалансом запасів корисних копалин: Горбківське (Закарпатська
область), Кудринське та Курцівське (АР Крим), Бережанське (Тернопільська область),
Пижівське (Хмельницька область), а також Киштинське, Тячівське родовища та прояв
Глибокий потік (Закарпатська область), Сорищенське родовище та Карповський прояв
(Донбас) та інші [1].
Теригенно- і колоїдно-осадові родовища. Бентонітові родовища теригенно- і колоїдноосадового типу сформувалися за рахунок перевідкладення та діагенетичної зміни продуктів
вивітрювання вивержених, метаморфічних та осадових порід і розкристалізації їх колоїднодисперсних продуктів. У залежності від умов формування вони поділяються на морський і
континентальний підтипи. Бентонітові глини, що були утворені в морських умовах,
характеризуються підвищеним вмістом монтморилоніту, більшою кількістю обмінного
натрію та тонкодисперсністю.
Бентонітові глини цього типу відносяться тільки до лужноземельних різновидів, як
правило, залізистих і багатих на органіку.
Бентонітові родовища теригенно- і колоїдно-осадового типу мають переважно середні за
розміром запаси та за їх величиною поступаються родовищам бентонітових глин попередніх
двох генетичних типів.
Але для нашої країни саме родовища цього генетичного типу відіграють головну роль у
забезпеченні України бентонітовою сировиною. Це, насамперед, Черкаське родовище
бентонітової та палигорськітової глини, що розміщується в осадовому чохлі центральної
частини УЩ. Часто бентоніти цього генетичного типу зустрічаються на північному заході
Донбасу, серед них найбільш відоме Григорівське родовище нижньотріасових бентонітових
глин.
До відомих родовищ бентонітів теригенно- і колоїдно-осадового типу відноситься
Пісковське родовище в Харківській області. На Закарпатті зустрічається близько 10 родовищ
і проявів бентонітоподібних глин цього генетичного типу [1].
Елювіальні родовища. Бентоніти елювіального типу утворюються шляхом глибокого
субаерального вивітрювання та фізико-хімічного змінення інтрузивних, ефузивних та
осадових порід. Для формування бентонітів по інтрузивних породах найбільш сприятливими
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є ультраосновні породи, значно рідше основні. Для формування бентонітів по ефузивних
породах найбільш сприятливими є кислі, рідше основні породи. Бентоніти по осадкових
породах утворюються за рахунок вилуговування карбонатно-глинистих осадових порід
(мергелів, вапнякових глин).
По інтрузивних породах, як правило, утворюються лужноземельні залізисті
(нонтронітові) бентоніти, по ефузивних – лужноземельні бентоніти та бентоніти мішаного
складу, іноді малозалізисті, по осадових породах – лужноземельні. Бентоніти цього
генетичного типу, як правило, містять значну кількість алевритових часток.
Родовища бентонітів елювіального типу мають середні та малі запаси, по осадових
породах ‒ малі. Залягають вони переважно на значних глибинах. Промислової цінності
родовища цього генетичного типу не мають.
Але часто бентоніти кори вивітрювання є вихідним матеріалом для утворення відкладів
теригенно- і колоїдно-осадового типу. Так, розмивання кори вивітрювання, яка містить
монтморилоніт, переміщення, накопичення та перетворення монтморилоніту призвели до
утворення в осадовому чохлі УЩ неогенових родовищ і проявів бентонітових глин.
До елювіального генетичного типу відноситься найменша кількість родовищ і проявів
бентонітової глини, які є на території України. У процентному співвідношенні це складає
2,3%. Одним із відомих проявів цього типу є Берестовецький прояв верхньопротерозойських
лужноземельних бентонітів (Рівненська область), що утворився в результаті вивітрювання
вивержених порід [1].
З усіх відкритих в Україні понад 100 родовищ і проявів бентонітових глин на
сьогоднішній день Державним балансом обліковується 10 родовищ бентонітових глин
(9 основних родовищ та 1 об’єкт обліку), з яких розробляються лише 3 родовища та 1 об’єкт
обліку (Ільницьке, Черкаське, Григорівське, Максимове) (рис. 1) [6]. Корисна копалина
балансових родовищ – лужноземельні бентонітові глини, генезис ‒ вулканогенно-осадові,
теригенно- і колоїдно-осадові (табл. 2).
Таблиця 2 – Генетичні характеристики балансових родовищ бентонітових глин України
Родовище

Вік

Тип за обмінним
комплексом

Черкаське

N1

лужноземельні

теригенно- і колоїдно-осадовий

Ільницьке

N1

лужноземельні

елювіальний, теригенно- і колоїдноосадовий, вулканогенно-осадовий

Горбківське

N1

лужноземельні

вулканогенно-осадовий

Григорівське

Т1

лужноземельні

теригенно- і колоїдно-осадовий

Кудринське

C2

лужноземельні, лужні

вулканогенно-осадовий

Бережанське

N1

лужноземельні

вулканогенно-осадовий

Пижівске

N1

лужноземельні

вулканогенно-осадовий

Курцівське

C2

лужноземельні

вулканогенно-осадовий

Максимове

N1

лужноземельні, лужні

вулканогенно-осадовий

Пологівське

N1

лужноземельні
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Рис. 1. Схема розміщення вітчизняних родовищ і проявів бентонітових і бентонітоподібних
глин. Родовища, що враховуються Державним балансом запасів корисних копалин України:
1 – Черкаське, 2 – Ільницьке, 3 – Горбківське, 4 – Григорівське, 5 – Кудринське, 6 –
Бережанське, 7 – Пижівське, 8 – Курцівське, 9 – Максимове, 10 – Пологівське
Черкаське родовище бентонітових і палигорськітових глин. В Україні найбільша
кількість запасів і ресурсів бентонітових глин приурочена до осадового чохла УЩ, що
обумовлює наявність значних запасів Черкаського родовища бентонітових і палигорськітових
глин. Запаси Черкаського родовища складають близько 80% балансових запасів країни.
Черкаське родовище розташоване в центральній частині Українського кристалічного
масиву. В його геологічній будові беруть участь кристалічні породи докембрію з корою
вивітрювання та осадові породи палеогену, неогену і четвертинні відклади. Загальна
потужність осадових утворень у районі розвитку монтморилонітових глин змінюється від 28
до 108 м. Корисні копалини родовища (бентонітові та палигорськітові глини) залягають, в
середньому, на глибині 30 м, при середній потужності корисної копалини 22,5 м. Всі породи
в межах родовища залягають майже горизонтально, з невеликим падінням у північно-східному
напрямку.
Бентонітові глини цього родовища приурочені до боярської товщі (верхньоміоценпліоценові відклади). Відклади цієї товщі поширені на значній території та утворюють
Черкаський бентонітоносний район (рис. 2). Мінеральний склад боярської світи витриманий
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на величезній площі (понад 1000 км2), що розширює можливості приросту запасів цього
родовища [2].

Рис. 2. Схема поширення відкладів боярської товщі [6]
Розріз товщі складається з двох літологічно відмінних пачок.
Нижня пачка представлена пісками кварцовими тонко- та дрібнозернистими, у верхній
частині ‒ часто зі стяжіннями кременистих пісковиків, у нижній – іноді з прошарками пісків
глинисто-вуглистих. Це відклади раннього етапу формування слабопроточного
напівзамкнутого басейну – алювіально-озерна фація [3, 6, 7].
Верхня пачка складена п’ятьма шарами глин. Їх формування відбувалося в умовах досить
глибокого, майже замкнутого просторово басейну зі змінним у часі хімізмом вод. За літологогенетичними ознаками ‒ це відклади озерної фації [3, 6, 7].
Боярські відклади утворилися в ході єдиного седиментаційного циклу в умовах
слабопроточного солонуватоводного басейну типу лагуни, що сформувалася в результаті
інгресії середньосарматського моря з боку ДДЗ по Звенигородсько-Канівську депресію в
межах УЩ. Аналогічні басейни існували і на схід від цієї території, зокрема в правому борту
Юрківської депресії [3, 6, 7].
Вихідним матеріалом для утворення глин боярської товщі були кори вивітрювання порід
основного складу – амфіболітів, амфіболових кристалосланців і гнейсів росинсько-тікицької
серії та габроїдів юрівського комплексу.
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На ранніх етапах розвитку басейну за рахунок розмиву олігоценових та нижньо-,
середньоміоценових піщаних відкладів була сформована підглиняна пачка пісків. У
подальшому, в процесі поглиблення ерозії, за рахунок кір вивітрювання, відкладалися
бентонітові глини. Верствувата будова глин обумовлена змінним у часі хімізмом вод басейну.
Так, монтморилонітові глини утворилися за рахунок хлоритизованих продуктів вивітрювання
в умовах лужного середовища. При цьому могла виділитися певна кількість вільного
кремнезему, який в якості цементу присутній в кременистих пісковиках за сприяння
інтенсивних придонних течій. Палигорськітові глини утворилися у ще більш лужному
середовищі, де руйнування амфіболів було обмежене лише диспергацією вихідного
матеріалу [3, 6, 7].
Таким чином, у неогені існували сприятливі умови для утворення бентонітових і
палигорськітових глин: відповідні материнські породи, що зазнавали вивітрювання,
слабопроточний басейн, в якому накопичувався матеріал, та лужні умови середовища.
Висновки. Найбільш сприятливі умови для утворення відкладів бентонітових глин на
території України існували в неогені. Близько 60% вітчизняних родовищ і проявів мають
неогеновий вік. На території України прояви та родовища бентонітових глин представлені
чотирма генетичними типами: гідротермально-метасоматичні, вулканогенно-осадові,
теригенно- і колоїдно-осадові та елювіальні. Найбільше промислове значення для нашої
країни мають бентонітові глини вулканогенно-осадового та теригенно- і колоїдно-осадового
генетичних типів. До відкладів теригенно- і колоїдно-осадового генетичного типу відносяться
бентонітові глини Черкаського родовища, яке містить основну частку балансових запасів
України. Вулканогенно-осадовий тип особливо перспективний на виявлення лужних
бентонітів.
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Аннотация
Рассмотрены генетические типы месторождений бентонитов и их распространение на
территории Украины. Выделены главные факторы, влияющие на формирование промышленных
отложений бентонитовых глин. Охарактеризовано крупное отечественное Черкасское месторождение
бентонитовых и палыгорскитовых глин.
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Influence of sedimentation conditions on the formation of industrial deposits of bentonite clays
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Abstract
Genetic types of bentonite deposits and their distribution on the territory of Ukraine are considered. The
main factors influencing the formation of industrial deposits of bentonite clays are highlighted. The largest
domestic Cherkasy deposit of bentonite and paligorskite clays is characterized.
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Анотація
Стаття присвячена актуальній темі ‒ аналізу сучасних можливостей проведення комплексних
експедиційних досліджень у прибережній частині шельфу Чорного моря із застосуванням науководослідницького судна "Гідробіолог" Національної академії наук України. Для виконання досліджень
спеціально розроблено та створено ряд наукового обладнання для комплексу суднових модульних
науково-дослідних лабораторій у складі: лабораторії гідроакустики, лабораторії морської геології,
лабораторії річкової геології. Відновлення проведення наукових морських і річкових експедицій
важливо не тільки для актуалізації первинних емпіричних даних про водне середовище прибережної
частини шельфу та внутрішніх водних шляхів України, воно також дозволить спрямувати спільні
зусилля науковців на проведення моніторингу української частини Чорного моря.
Ключові слова: модульні суднові лабораторії, Національна академія наук України,
океанографія, гідроакустика, морська геологія, річкова геологія, методи досліджень

Вступ. Мобільною базою для виконання океанографічних досліджень, необхідною для
збирання первинних емпіричних даних, є, зокрема науково-дослідницькі судна. Відновлення
проведення експедиційних досліджень силами установ Національної академії наук України є
вкрай актуальним і пріоритетним завданням для повноцінного розвитку океанографічної
науки в державі. Для того, щоб закласти основи відродження українського наукового флоту,
наказом Державної установи "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук
України" (далі – Гідрофізичний центр) від 27 березня 2019 р. № 38 створено Центр
колективного користування науково-дослідних суден і технічних засобів вивчення морського
(річкового) середовища (далі – ЦКК) з урахуванням європейських океанографічних
інфраструктурних тенденцій, а згодом затверджено Положення про ЦКК, Регламент доступу
до ЦКК та визначено Перелік базового обладнання. Серед основних завдань ЦКК визначено
такі [5]: 1) забезпечення технічної та організаційної готовності науково-дослідницьких суден
(далі – НДС) і технічних засобів до проведення науково-дослідних та експедиційних робіт;
2) надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на НДС з
обладнанням сучасного рівня.
На кінець 2019 р. технічні засоби та обладнання ЦКК включали, зокрема: науководослідницькі судна НАН України "Анатолій Гончар", "Гідробіолог", "Корвет"; маломірне
судно типу "Казанка", гумовий надувний човен типу "Колібрі". У сучасних умовах було
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визнано за доцільне та економічно заощадливе піти шляхом організації комплексу суднових
науково-дослідних лабораторій для виконання досліджень одночасно за кількома науковими
напрямами протягом одного експедиційного рейсу [4]. Розробку комплексу суднових науководослідних лабораторій, обґрунтування його створення за модульним принципом, визначення
його функціональних можливостей описано в ряді наукових робіт [1, 3-5].
Тому метою статті є загальний аналіз сучасних можливостей та визначення
спроможностей ЦКК з питань надання усім зацікавленим науковцям Національної академії
наук України якісних інфраструктурних послуг для проведення експедиційних досліджень у
прибережній частині шельфу Чорного моря.
Основні результати та обговорення. Для здійснення експедиційних досліджень у
шельфовій зоні Азово-Чорноморського басейну зусиллями Гідрофізичного центру на
сьогоднішній день відновлено НДС "Гідробіолог" (рис. 1). Судно було спроєктовано та
побудовано в 1992 р. на Іллічівському судноремонтному заводі (м. Чорноморськ Одеської
області) на замовлення НАН України (проєкт судна – індивідуальний, не серійний).
Відповідно до розпорядження Президії НАН України від 28 лютого 2017 р. № 168 НДС
"Гідробіолог" передали з балансу Інституту гідробіології НАН України на баланс та в
оперативне управління Гідрофізичного центру. У 2017 році "вік" судна складав 25 років.
Протягом 2019-2020 рр. на замовлення Гідрофізичного центру здійснюється ремонт
НДС "Гідробіолог".

Рис. 1. Науково-дослідницьке судно "Гідробіолог" НАН України
НДС "Гідробіолог" має довжину 33,07 м, ширину – 6,9 м; осадка – 2,06 м, валова
місткість становить 272 т. Кількість членів екіпажу – 12 осіб, кількість членів наукової
експедиції на борту судна – 12 фахівців, яка за необхідності може бути збільшена. Коротку
загальну й технічну специфікацію НДС "Гідробіолог" наведено в табл. 1. Свідоцтво про право
власності на НДС "Гідробіолог" – на рис. 2.
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Таблиця 1 – Загальні відомості про НДС "Гідробіолог" та основні технічні
характеристики
Загальні відомості
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

Рік і місце побудови

1992 р. м. Чорноморськ,
Одеська обл.,Україна
Номер проєкту
10110 НДС
Порт приписки
Київ
Клас регістру
КМ 1 2 СП А3
Регістровий номер
SRU814187
Район плавання: 2 СП-обмежений. Внутрішні водні шляхи України. Чорне та Азовське моря при
хвилюванні не більше 6 балів і при висоті хвилі Н = 3   3,5 м. Віддалення від берега – 20 миль.
Відстань між місцями сховищ до 100 миль.
Умови експлуатації:
влітку
узимку
- температура зовнішнього повітря
30С
5С
- температура забортної води
27С
1С
- вологість повітря
60 
85 
Пасажиромісткість (чол.):
24
- екіпаж
12
- науковий склад
12 (можливо 24 чол.)
Швидкість ходу (вузли/км/год):
- максимальна
12 / 22,2
- економна
10 / 18,5
Автономність плавання:
- за паливом на ПХ (102 кг) +10 кг на ВДГ (годин)
180
- за питною водою та стоками (діб)
4,5 (108 годин)
- за провізією (діб)
10
Основні характеристики
Довжина (м)
Ширина (м)
Висота надводного борту (м)
Осадка середня при повному навантаженні (м)
Осадка без вантажу (м) в морській воді при щільності води Р = 1,01
т / м³:
- ніс
- корма
Осадка при повному навантаженні (м) в морській воді при
щільності води Р = 1,01 т / м³:
- ніс
- корма
Водотоннажність (тонн):
- без навантаження
- при повному навантаженні
Місткість (рег. т):
- валова
- чиста
Дедвейт, в тому числі (тонн):
- екіпаж з багажем
- провізія
- питна вода
- паливо
- мастило
- наукове спорядження
- вантаж, що перевозиться
дедвейт (всього):
Стічні води при 100  заповненні цистерн (т):

94

37,6
6,9
2,9
2,09

1,72
1,94

1,96
2,19
171,1
214,3
272
81
3,24
1,02
13,28
21,34
0,53
1,27
1,89
42,57
23,67
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Технічні характеристики судна та науково-дослідне устаткування суднового науководослідного комплексу на борту забезпечують проведення гідроакустичних, гідрологічних,
геологічних, гідробіологічних, гідрохімічних і деяких інших досліджень. Наукові приміщення
(лабораторії) та робочі майданчики оснащено штатним і переносним обладнанням, арсенал
якого встановлює судновласник. Дослідження можуть проводитися як при ходовому режимі
роботи судна, так і на стоянках.

Рис. 2. Свідоцтво про право власності на науково-дослідницьке судно "Гідробіолог"
Національної академії наук України
До складу науково-дослідного комплексу судна входять наукова апаратура, обладнання
та приміщення для модульних науково-дослідних лабораторій, палубне обладнання та
майданчики, механічне обладнання, суднові системи й пристрої, прилади навігації (рис. 3).

Рис. 3. Загальна схема вивчення морського (річкового) середовища
науково-технічними засобами, шо розташовані на борту судна
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Наукові приміщення лабораторій, а також робочі майданчики на НДС "Гідробіолог",
розташовані [5], наприклад:
- лабораторія №1 на головній палубі по лівому борту (суднова науково-дослідна
"Лабораторія морської геології");
- лабораторія №2 на головній палубі по правому борту (суднова науково-дослідна
"Лабораторія гідробіології");
- лабораторія №3 в носовому трюмі (призначена для відбору проб води та
радіоекологічних експрес-аналізів; подальші дослідження проб здійснюють у лабораторії №2);
- лабораторія №4 по лівому борту на палубі надбудови 1-го ярусу (суднова науководослідна "Лабораторія гідроакустики");
- робочий майданчик на головній палубі по лівому борту (бак);
- робочий майданчик на головній палубі на кормі (ют);
- робочий майданчик на палубі надбудови 1-го ярусу (гідробіологія-іхтіологія).
Усі лабораторії обладнані сучасними пристроями ефективної вентиляції та
кондиціонування. Мережа лабораторного обладнання забезпечує живлення муфельних печей,
сушильних шаф, титрувальних столів тощо.
Палубне обладнання судна забезпечує здійснення відбору проб, для чого на судні є: 3
кран-балки ручні, 2 відкидні майданчики з бортів, шпиль ручний, стіл відкидний, рол для
драгування, човен "Прогрес". Для відбору проб надається обладнання судновласника:
батометри, дночерпаки, драги, планктонна сітка, а також інше необхідне обладнання.
Для роботи з батометрами та дночерпаками на робочих майданчиках встановлено ручні
кран-балки вантажопідйомністю 1,6/0,16 КН/ТС з такими основними характеристиками:
висота підвісу – 2 м, виліт за борт – 1 м, довжина робочого троса 40 м. Для підйому драги,
планктонної сітки або робіт з дночерпаками на кормовому робочому майданчику встановлено
шпиль ручний типу "ШР" 4-14Б, що має швидкість підйому 0,07 м/хв. і тягове зусилля
4/0,4 КН/ТС.
Для відбору радіоекологічних проб приміщення лабораторії №3 обладнане декількома
системами забору води з різних рівнів незбуреної водної зони. Для збору рідких відходів
(хімічних стоків) у румпельному відділенні встановлено дві ємності з нержавіючої сталі.
У приміщенні, призначеному для відбору проб, встановлюють наукове обладнання для
здійснення процесу відбору та проведення радіоекологічних експрес-аналізів. Наукове
обладнання для виконання функціональних досліджень з гідроакустики, гідрології, морської
геології, гідробіології, гідрохімії встановлюють у відповідних лабораторіях. Напрями
досліджень можуть змінюватися залежно від наукової спрямованості експедиції.
Як уже зазначалося, для ефективного використання матеріально-технічних ресурсів при
проведенні експедиційних досліджень розроблено судновий комплекс модульних лабораторій
у складі [3-5], зокрема: лабораторії гідроакустики, лабораторії морської геології, лабораторії
річкової геології.
Модульна "Лабораторія гідроакустики" суднового науково-дослідного комплексу
складається з: ехолота ЕМ-100 (у комплекті); гідролокаторів бічного огляду: ГБО – 100МП (у
комплекті), ГБО-50М (у комплекті), ГБО-500М (у комплекті).
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Суднова науково-дослідна "Лабораторія гідроакустики" забезпечує отримання
первинних даних від гідроакустичних засобів і комплексу обстеження підводних об’єктів,
передачу даних в установленому форматі до системи збору, обробки, зберігання та візуалізації
даних на базі обчислювальної мережі НДС, автоматичне поповнення банку даних [3-4]. Ряд
засобів та методів гідрофізичних досліджень морського середовища Гідрофізичного центру є
об’єктами права інтелектуальної власності [2].
Основні напрями досліджень, виконання яких забезпечує лабораторія:
- геофізичні та геоморфологічні дослідження дна морів і річок;
- геолого-геоморфологічне картування та геомоделювання рельєфу дна й осадкової
товщі;
- вивчення тонкої структури осадкової товщі та геоакустичне профілювання з високою
роздільною здатністю.
Результатами досліджень водного середовища є: первинні дані промірів і батиметричні
дані піддослідних акваторій, інформація про вивчення рельєфу дна, виявлення місць
розташування та параметрів затонулих і замулених під донними осадками об’єктів, у тому
числі небезпечних для навігації.
Модульна "Лабораторія морської геології" укомплектована такими засобами
опробування дна: драга квадратна з комплектуючими елементами (рис. 4 а), драга трубчаста
сітчаста, трубка ударна гравітаційна (рис. 4 б).

а
б
Рис. 4. Наукове обладнання для відбору донних проб у Лабораторії морської геології
НДС "Гідробіолог" НАН України: а – драга коробкова квадратного перерізу для відбору проб
піщаних і мулистих осадків; б – гравітаційні ударні трубки
Лабораторне оснащення має в складі дночерпак Петерсена (рис. 5) з комплектуючими
елементами для відбору проб, дозиметр-радіометр МКС "Терра-П+" та мікроскопи біологічні.
Призначення суднових науково-дослідних лабораторій морської та річкової геології –
відбір проб донного ґрунту та первинна доаналітична їх обробка [1, 3]. Для цього лабораторія
оснащена спеціально створеним оригінальним обладнанням:
- комплект гравітаційних ударних трубок діаметром 130 мм загальною довжиною
близько 4 м для відбору колонок пухких донних відкладів;
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- драга напівкругла трубчата для відбору кам'яного матеріалу;
- драга коробкова квадратного перерізу для відбору проб піщаних і мулистих осадків
(габарити 1,1х0,5х0,5 м);
- ковшовий дночерпак Петерсена (площа захоплення 0,025 м2), зображений на рис. 5;
- дночерпак річковий;
- батометр Молчанова тощо.
Роботу пробовідбірників на борту НДС забезпечують спеціалізовані лебідки, кранбалки, троси та допоміжне обладнання.
Відібрані, описані, етикетовані й відповідним чином запаковані проби зберігаються та
проходять доаналітичну підготовку в облаштованому керносховищі.

Рис. 5. Робота фахівців з Лабораторії річкової геології
НДС "Гідробіолог" НАН України з ковшовим дночерпаком Петерсена
під час комплексної річкової науково-дослідної експедиції "Дунай-2019"
Для налагодження взаємодії та оперативного обміну даними, а також збору, накопичення
і наступної передачі до Банку океанографічних даних НАН України, суднові лабораторії
об’єднують у локальну суднову комп’ютерну мережу.
Висновки. Відновлення проведення після тривалої перерви комплексних науководослідних морських і річкових експедицій є надзвичайно актуальним завданням. З огляду на
це, здійснення Гідрофізичним центром ремонту і модернізації НДС "Гідробіолог"
НАН України відкриває нові можливості для проведення на сучасному рівні експедиційних
досліджень у шельфової зоні Азово-Чорноморського басейну та на внутрішніх водних шляхах
України. Для виконання наукових досліджень також завершується оснащення судна науковим
обладнанням.
Для підвищення ефективності використання модернізованих матеріально-технічних
експедиційних ресурсів, було створено, оснащено та підготовлено для досліджень комплекс
модульних суднових науково-дослідних лабораторій, основу яких складають: Лабораторія
гідроакустики, Лабораторія морської геології, Лабораторія річкової геології. Проведення
першої комплексної річкової науково-дослідної експедиції Гідрофізичним центром у
тестовому режимі для апробації наукового обладнання, тестування та відпрацювання зв’язків
заплановане на літо 2021 року.
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Відпрацювання комплексу модульних суднових науково-дослідних лабораторій на НДС
"Гідробіолог" дозволить згодом розширити район досліджень і коло учасників за рахунок
залучення зацікавлених фахівців Національної академії наук України та інших установ і
відомств. Зокрема здійснення спільних досліджень прибережної частини північно-західного
шельфу Чорного моря дозволить сконцентрувати та спрямувати спільні зусилля науковців на
проведення геоекологічного моніторингу зазначеної акваторії.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной теме – анализу современных возможностей проведения
комплексных экспедиционных исследований в прибрежной части шельфа Черного моря с
применением научно-исследовательского судна "Гидробиолог" Национальной академии наук
Украины. Для выполнения создано научное оборудование комплекса судовых модульных научноисследовательских лабораторий: Лаборатории гидроакустики, Лаборатории морской геологии,
Лаборатории речной геологии. Возобновление научных морских и речных экспедиций важно не только
для актуализации первичных эмпирических данных о водной среде прибрежной части шельфа и
внутренних водных путей Украины, а и позволит направить совместные усилия научного сообщества
на проведение мониторинга украинской части Черного моря.
Ключевые слова: модульные судовые лаборатории, Национальная академия наук Украины,
океанография, гидроакустика, морская геология, речная геология, методы исследований
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Abstract
The article is devoted to the topical topic – the analysis of modern possibilities of carrying out complex
expeditionary research in the coastal part of the Black Sea shelf with the use of the R/V Gidrobiolog of the
National Academy of Sciences of Ukraine. There are specially designed and developed scientific equipment
of the complex of ship’s modular research laboratories – Hydroacoustics Laboratories, Marine Geology
Laboratory, River Geology Laboratory. The resumption of scientific marine and river cruises is important not
only for updating primary empirical data on the water environment of the coastal shelf and inland waterways
of Ukraine, and will allow the joint efforts of the scientific community to be directed towards the monitoring
of the Ukrainian part of the Black Sea.
Key words: modular ship laboratories, National Academy of Sciences of Ukraine, oceanography,
hydroacoustics, marine geology, river geology, research methods
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Анотація
В статті здійснено огляд продуктів, які створюють у Морській службі програми "Copernicus"
(координатор і керівник ‒ Європейська комісія у партнерстві з Європейським космічним агентством
(ЄКА), державами-членами ЄС та агенціями ЄС) та які є відкритими для доступу. Розглянуто продукти,
отримані за результатами чисельно-модельних розрахунків і супутникових спостережень, із
зазначенням просторових і часових характеристик для Чорного моря. Наведено приклади візуалізації
біогеохімічних показників і фізичний аналіз Чорноморського регіону, які розроблено з метою його
моніторингу та прогнозу стану задля раціонального, безпечного й ефективного використання та
захисту морських ресурсів.
Ключові слова: дані, чисельно-модельні розрахунки, супутникові спостереження, in situ,
ретроспективний аналіз, дистанційні дослідження

Вступ. Програма "Copernicus" Європейського Союзу (ЄС) є одним із найбільш
масштабних та успішних світових проєктів у сфері дистанційного зондування Землі (далі –
ДЗЗ), яку координує та скеровує Європейська комісія в партнерстві з Європейським космічним
агентством (ЄКА), державами-членами і агентствами ЄС. Програма "Copernicus" була
створена в 2014 році відповідно до Регламенту ЄС № 377/2014 [5] на продовження ініціативи
ЄС з глобального моніторингу навколишнього середовища і безпеки Землі (GMES, Регламент
ЄС № 911/2010 [6]) та спрямована на досягнення глобального, безперервного, автономного,
високоякісного та міжгалузевого дистанційного зондування Землі. Її головною метою є
збирання та надання точної, своєчасної та легкодоступної інформації для поліпшення
управління навколишнім середовищем, розуміння та пом'якшення наслідків зміни клімату та
забезпечення громадської безпеки [4].
Програма "Copernicus" має шість основних напрямків досліджень: моніторинг земель й
атмосфери, служба екстреного управління, зміна клімату, морська служба і безпека. Найбільш
розвиненою складовою програми в даний час є Морська служба програми "Copernicus"
(МСПС) Європейської комісії, яка готує прогнози стану Світового океану в цілому,
Арктичного басейну, окраїнних і внутрішніх морів Європи [3]. Створена система прогнозів
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поширює свої продукти через сайт http://marine.copernicus.eu/. У число продуктів входять
безпосередньо дані контактних спостережень, а також поля або параметри, отримані в
результаті обробки дистанційних вимірювань. Крім того, надаються аналізи та прогнози
окремих параметрів поверхневого хвилювання, тривимірних полів температури, солоності,
швидкості течій і характеристик екосистеми в будь-якій точці Світового океану.
Служба морського моніторингу "Copernicus" використовує мережу європейських
виробників морських даних, які надають сучасні наукові знання, щоб створити портфоліо
продуктів океанічних даних. До служби морського моніторингу "Copernicus" входять дві
категорії виробників морських даних:
1. Тематичні центри збирання даних (TЦЗД), які обробляють дані, отримані від
супутників і спостережних платформ на місці.
2. Центри моніторингу та прогнозування (ЦМП), які виконують асиміляцію океанічних
числових моделей на основі даних TЦЗД, для генерування реаналізу (за 20 років), аналізу
(сьогодні) та 10-денних прогнозів океану. Є сім центрів моніторингу та прогнозування:
Світового океану, Північного Льодовитого океану, Балтійського моря, Північно-західного
шельфу Європи, включаючи Північне й Ірландське моря, Іберо-Біскайського регіону,
Середземного та Чорного морів [7].
Чорноморський центр моніторингу та прогнозування (ЧМЦМП) надає регулярну та
систематичну інформацію про фізичний стан океану та морських екосистем Чорного моря.
Діяльність ЧМЦМП координує Інститут океанології Болгарської академії наук (IO BAS,
Болгарія) у співпраці з Італійським Фондом Євро-Середземномор’я зі зміни клімату (CMCC,
Італія), Німецьким науковим Центром ім. Гельмгольца (HZG, Німеччина), Льєжським
Університетом (ULiège, Бельгія), Софійським університетом ім. Климента Охридського
(USOF, Болгарія), Національним інститутом гідрології та водного господарства (NIHWM,
Румунія).
Метою цієї статті є аналіз та представлення можливостей використання відкритих даних
по Чорному морю, які надає Служба моніторингу стану морського середовища "Copernicus"
для моніторингу, управління та прогнозування змін окремих параметрів і характеристик
морських екосистем.
Дані та методи. В роботі використані дані in situ та супутникових вимірювань для
Чорноморського басейну. З використанням результатів усіх рівнів обробки даних за
числовими моделями океану Центрів моніторингу та прогнозування "Copernicus",
досліджують різні параметри Чорного моря (фізичні, біогеохімічні, хвилі та вітру) та надають
10-денні прогнози, аналіз і повторний аналіз морського середовища. Зіставлення
супутникових даних з наявними точнішими натурними результатами in situ дає скориговані
дані продуктів служби "Copernicus" для формування подальших максимально точних
прогнозів.
На сайті https://marine.copernicus.eu для Чорного моря розміщено: шість продуктів з
результатами чисельно-модельних розрахунків (фізичний аналіз і прогноз, біогеохімічний
аналіз і прогноз, аналіз і прогноз хвиль, ретроспективний аналіз кожного з цих параметрів),
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супутникові спостереження (рівень морської поверхні, хлорофіл, оптика, температура, вітер,
хвилі), а також вимірювання in situ. Кожному продукту присвоєно унікальне ім'я, а також
додається докладне керівництво для користувача та інформаційний документ про якість
продукту з системним описом.
Продукти з результатами чисельно-модельних розрахунків
Продукт
щодо
фізичного
аналізу
та
прогнозування
Чорного
моря
BLKSEA_ANALYSIS_FORECAST_PHYS_007_001 – це фізична складова чорноморської
системи в режимі, близькому до реального часу, яка заснована на гідродинамічній моделі
всього Чорноморського басейну. Розрізнення горизонтальної сітки моделі становить 1/36° в
зональному вимірі, 1/27° в меридіональному вимірі (близько 3 км) і має 31 нерівномірно
розташований вертикальний рівень. Гідродинаміку надає ядро для європейського
моделювання океану (NEMO, v3.4). Дані спостережень TЦЗД, асимільовані в чорноморських
потоках даних, містять in situ профілі, аномалії рівня моря вздовж траєкторій і температуру
поверхні моря з координатною прив’язкою. Дані охоплюють період з 07 липня 2018 р. по
теперішній час, а також включають дані щодо 10-денного прогнозу. На сервері МСПС
доступний безперервний архів аналізів за останні два роки аж до реального часу. Він містить
11 наборів даних: 3D середньодобові поля, тривимірні середньогодинні поля потенційної
температури, температури на дні моря, солоності, зональної та меридіональної швидкостей
(рис. 1), 2D-рівні поверхні моря, потенційну температуру дна, інформацію про товщину
змішаного шару.

Рис. 1. Приклад візуалізації даних розрахунків горизонтальної швидкості на глибині 2,5 м
Продукт
аналізу
та
прогнозу
BLKSEA_ANALYSIS_FORECAST_WAV_007_003 –
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третього покоління WAM Cycle 4.6, яка була адаптована до акваторії Чорного моря й успішно
працює на Sun-Cluster у Німецькому науковому Центрі ім. Гельмгольца. Версія для
мілководдя реалізована на сферичній сітці з просторовим розрізненням близько 3 км
(133х100 с) із 24 направляючими та 30 частотними бінами. Число точок сітки активної
хвильової моделі становить 44 699. Модель враховує рефракцію з глибиною та розрив хвиль і
зараз надає один раз на день триденний прогноз з погодинним висновком. Продукт аналізу та
прогнозу хвиль включає інтегровані параметри, розраховані за загальним хвильовим
спектром (значна висота хвилі, період, напрямок, дрейф Стокса тощо) та ін. Продукт
складається з двох наборів даних: з погодинними миттєвими значеннями для всіх змінних і
статичними координатами та батиметрією. Дані доступні з 07 липня 2018 р. по теперішній час,
а також щодня оновлюється 10-тиденний прогноз.
Продукт
біогеохімічного
аналізу
та
прогнозу
Чорного
моря
BLKSEA_ANALYSIS_FORECAST_BIO_007_010 містить дані про середньодобову та
щомісячну середню концентрацію хлорофілу, нітрату (рис. 2), фосфату, розчиненого кисню,
вуглецю в біомасі фітопланктону, розчиненого неорганічного вуглецю, загальну лужність pH,
чисту первинну продукцію, середньодобові й щомісячні середні значення 2D-полів донної
концентрації кисню (для північно-західного шельфу), поверхневий парціальний тиск CO2 та
поверхневий потік CO2.

Рис. 2. Представлення даних про вміст нітратів в Чорному морі на глибині 2,5 м
Біогеохімічні ретроспективні прогнози та прогнози по Чорному морю складає онлайн
виробничий підрозділ MAST/ULiege за допомогою 3D-моделі циркуляції NEMO.3.6, в
поєднанні з біогеохімічної моделлю BAMHBI. Підготовку прогнозів здійснюють на
суперкомп’ютері Zenobe центру Tier-1 (Сенаєро, Бельгія). Аналіз проводять один раз на
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тиждень, 10-денні прогнози складають щодня. Для аналізу доступні дані з 07 липня 2018 р. по
теперішній час.
BLKSEA_REANALYSIS_PHYS_007_004 – це номінальний продукт для фізичного
реаналізу стану Чорного моря. Він складається з тривимірних, середньодобових і
середньомісячних полів потенційної температури, солоності (рис. 3), зональної та
меридіональної швидкостей, а також двовимірних середньодобових і середньомісячних полів
висоти поверхні моря та глибини змішаного шару. Дані для реаналізу фізики Чорного моря
охоплюють період від січня 1992 р. по червень 2019 року.

Рис. 3. Приклад візуалізації даних розрахунків солоності для фізичного реаналізу
Чорного моря (на дату 06 жовтня 2017 р., глибина 7,51 м)
BLKSEA_REANALYSIS_WAV_007_006 є номінальним продуктом повторного аналізу
системи прогнозування висоти хвиль Чорного моря. Модель враховує рефракцію з глибиною
та руйнування хвиль і визначається вітровими полями, отриманими з аналізу даних про вітер
ERA-interim. Дані для повторного аналізу охоплюють період з січня 2002 р. по липень
2018 року.
BLKSEA_REANALYSIS_BIO_007_005 – продукт біогеохімічного повторного аналізу
для Чорного моря; його функціонування забезпечує підрозділ MAST/ULiege за допомогою
біогеохімічної моделі BAMHBI. Робочий процес виконується в інфраструктурі HPC CECI
(Валлонія, Бельгія).
Для
Чорноморського
регіону
існує
продукт
INSITU_BS_NRT_OBSERVATIONS_013_034, який містить інформацію про натурні виміри
температури, солоності, біогеохімічних показників тощо. Продукт оновлюють щодня, він
містить дані in situ вимірювань у режимі, близькому до реального часу (час затримки
становить до 48 год., при цьому здійснюється автоматичний контроль якості даних). Центр
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прогнозування моніторингу Чорного моря відповідає за отримання, контроль якості, перевірку
даних і поширення продукції. Архів містить інформацію з 11 серпня 1910 року по теперішній
час.
Продукти за результатами супутникових спостережень
Також для Чорного моря функціонує 26 видів супутникових спостережень (для
вимірювання рівня морської поверхні – 8 продуктів, вмісту хлорофілу – 5, оптики – 3,
температури – 5, вітру – 2 та висоти хвиль – 3). Інформацію про рівень морської поверхні надає
Тулузький Центр підготовки і обробки супутникових альтиметричних вимірювань (Франція).
Продукти для Чорного моря існують як окремішно, так і в складі продуктів Європейського
регіону. Обробляють дані майже всіх супутників: Jason-3, Sentinel-3A, HY-2A, Saral/AltiKa,
Cryosat-2, Jason-2, Jason-1, T/P, ENVISAT, GFO, ERS1/2.
Супутникові
дані
з
третім
рівнем
обробки
реалізовані
в
продукті
SEALEVEL_BS_PHY_L3_NRT_OBSERVATIONS_008_039, що надає дані про виміри
аномалій рівня моря Чорноморського регіону. Продукт обслуговують у режимі, близькому до
реального часу, основні діючі центри океанографії та прогнозування клімату в Європі і в
усьому світі; він є послідовним і однорідним каталогом продуктів для різних видів
застосування як в режимі, близькому до реального часу, так і для офлайнових досліджень
Просторове розрізнення становить7 км × 7 км. Архів містить інформацію з 28 березня 2017 р.
до 16 червня 2019 року.
Додаткові змінні дані ("Середня динамічна топографія", "Динамічна атмосферна
корекція", "Океанічні приливи", "Довгохвильові помилки"), які можна використовувати для
зміни фізичної складової відповідно до конкретних потреб, надають такі продукти:
SEALEVEL_EUR_PHY_ASSIM_L3_NRT_OBSERVATIONS_008_043
для
виміру
Європейських океанічних аномалій та використання для асиміляції даних (містить
інформацію
з
28
березня
2017 р.
до
16
червня
2019 р.);
SEALEVEL_EUR_PHY_L3_NRT_OBSERVATIONS_008_059 для виміру Європейських
океанічних аномалій (містить інформацію з 01 квітня 2019 р. по теперішній час).
Також є продукти обробки альтиметричних вимірів четвертого рівня з просторовим
розрізненням 0,125° × 0,125° ‒ SEALEVEL_EUR_PHY_L4_NRT_OBSERVATIONS_008_060
для виміру висоти поверхні моря та похідних змінних (містить інформацію з 01 квітня 2019 р.
по теперішній час ); SEALEVEL_BS_PHY_L4_NRT_OBSERVATIONS_008_041 ‒ для виміру
аномалій рівня моря і похідних змінних (містить інформацію з 28 березня 2017 р. до 16 червня
2019 р.).
Розробники також пропонують продукти перегляду (репроцесингу) інформації, які є
більш точними за згадані вище:
SEALEVEL_EUR_PHY_L3_REP_OBSERVATIONS_008_061 ‒ дані Європейських
океанічних надводних висот з третім рівнем обробки вимірів; створений спеціально для збору
даних з щорічним оновленням інформації. Просторове розрізнення – 7 км × 7 км. Містить
інформацію з 01 січня1993 р. до 15 жовтня2019 року. Для отримання цих даних система
використовує записи геофізичних даних, які розраховані на основі Эфемериди точної орбіти;
дані доставляють протягом трьох місяців у залежності від супутника;
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SEALEVEL_BS_PHY_L4_REP_OBSERVATIONS_008_042 ‒ містить дані про аномалії
рівня моря та їх похідні з прив’язкою до координат Чорного моря четвертого рівня обробки
вимірів, зі щорічним оновленням інформації. Просторове розрізнення – 0,125°×0,125°.
Містить інформацію з 01 березня 1993 р. до 15 жовтня 2019 року;
SEALEVEL_BS_PHY_CLIMATE_L4_REP_OBSERVATIONS_008_058 ‒ містить дані
про рівень поверхні моря та похідні змінні клімату четвертого рівня обробки, зі щорічним
оновленням інформації. Просторове розрізнення ‒ 0,125°×0,125°. Містить інформацію з
01 січня 1993 р. до 15 жовтня 2019 року. Обробку сфокусовано на стабільності й однорідності
записів рівня моря (на основі стабільного двосупутникового угрупування). Продукт
призначено для моніторингу довгострокової еволюції рівня моря для кліматичних застосувань
та аналізу показників океану/клімату.
Вимірювання хлорофілу_а. Дослідницька група з глобального супутникового
моніторингу та вивчення морських екосистем Італійської Національної дослідницької ради
оперативно виробляє дані про поверхневий хлорофіл:
OCEANCOLOUR_EUR_CHL_L3_NRT_OBSERVATIONS_009_050 ‒ продукт виміру
концентрації хлорофілу на поверхні моря в Європі за мультисупутниковими
спостереженнями, з третім рівнем обробки даних і щоденним оновленням інформації.
Просторове розрізнення – 1 км × 1 км. Містить інформацію з 01 січня 2019 р. по теперішній
час;
OCEANCOLOUR_BS_CHL_L3_NRT_OBSERVATIONS_009_044
‒
щоденний
усереднений вимір поверхневої концентрації хлорофілу з просторовим розрізненням 1 км,
третього рівня обробки, дані отримано за допомогою мультисенсорів (MODIS-AQUA, NPPVIIRS, Sentinel3-OLCI) і Sentinel3-OLCI. Містить інформацію з 25 квітня 2016 р. по
теперішній час;
OCEANCOLOUR_BS_CHL_L4_NRT_OBSERVATIONS_009_045 ‒ включає дані про
щомісячну та добову інтерполяцію поверхневої концентрації хлорофілу без пропусків даних
(виключаючи набір даних сенсора OLCI), отримані за допомогою мультисенсорів (MODISAQUA, NPP-VIIRS, Sentinel3-OLCI) та сенсора Sentinel3-OLCI Level-3; просторове
розрізнення ‒ 1 км, четвертий рівень обробки вимірів. Інтерпольовану концентрацію
хлорофілу без пропусків оцінюють за допомогою модифікованої версії алгоритму DINEOF від
Групи з вивчення супутникового моніторингу глобального океану та морської екосистеми
Італійської Національної дослідницької ради. Містить інформацію з 25 квітня 2016 р. по
теперішній час;
Також існують продукти обробки вимірів (репроцесингу), де повністю переглянуто
виміри за період 1997-2018 рр. (повторна обробка NASA R2018.0 для сканерів MODIS-AQUA,
SeaWiFS і VIIRS та атмосферна корекція POLYMER для сканера MERIS R2012.0):
OCEANCOLOUR_BS_CHL_L3_REP_OBSERVATIONS_009_071
‒
щоденний
усереднений вимір концентрації хлорофілу на поверхні моря на основі багатосупутникових
спостережень з просторовим розрізненням 1 км, третього рівня обробки вимірів. Містить
інформацію за період 04 вересня 1997 р. – 31 грудня 2019 року.
OCEANCOLOUR_BS_CHL_L4_REP_OBSERVATIONS_009_079 надає дані щомісячної
обробки (репроцесингу) полів концентрації хлорофілу за багатосупутниковими
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спостереженнями разом з добовою інформацією з кліматології сканеру SEAWIFS, з
просторовим розрізненням 1 км, четвертого рівня обробки вимірів. Містить інформацію з
04 вересня 1997 р. до 31 грудня 2019 року.
Оптичні вимірювання. Дані про коефіцієнт дифузного ослаблення світла при довжині
хвилі 490 нм, що є мірою каламутності стовпа води, а також про відбивну здатність морської
поверхні оперативно формує дослідницька група з глобального супутникового моніторингу та
вивчення морських екосистем Італійської Національної дослідницької ради. Метод
визначення кольору океану використовує електромагнітне випромінювання, що виникає на
поверхні моря з різними довжинами хвиль. Спектральна мінливість цього сигналу визначає
так званий колір океану, на який впливає присутність фітопланктону.
OCEANCOLOUR_BS_OPTICS_L3_NRT_OBSERVATIONS_009_042 – цей продукт
містить показники відображення дистанційного зондування та коефіцієнт дифузного
ослаблення світла, а також включає коефіцієнти абсорбції фітопланктону, матеріалу
Гельбстоффа та зворотного розсіювання частинок при довжині хвилі 443 нм; усереднені за
день супутникові дані, які оновлюють щодня та доступні в режимі, близькому до реального
часу, з просторовим розрізненням 1 км × 1 км, третього рівня обробки вимірів. Розміщено дані
за період з 25 квітня 2016 р. до теперішнього часу.
Продукт
OCEANCOLOUR_BS_OPTICS_L4_NRT_OBSERVATIONS_009_043
представляє середньомісячні значення коефіцієнту дифузного ослаблення світла на довжині
хвилі 490 нм з четвертим рівнем обробки і просторовим розрізненням 1 км, а також стандартне
відхилення і кількість спостережень в період інтеграції. Він безпосередньо пов'язаний з
присутністю поглинаючої і розсіюючої речовини в товщі води. Містить дані за період з
25 квітня 2016 р. до теперішнього часу.
OCEANCOLOUR_BS_OPTICS_L3_REP_OBSERVATIONS_009_096
створено
для
обробки коефіцієнтів відбиття та згасання на довжині хвилі 490 нм на основі
багатосупутникових спостережень у Чорному морі. Ця версія продукту повністю перероблена
за період 1997-2018 рр. (повторна обробка NASA R2018.0 для сканерів MODIS-AQUA,
SeaWiFS і VIIRS та атмосферна корекція POLYMER для сканера MERIS R2012.0). Спектри
Rrs надає Плімутська морська лабораторія з використанням спеціальної конфігурації
процесора ЄКА – CCI для CMEMS з високою розрізнювальною здатністю. Вони визначаються
як відношення поверхневого випромінювання апвелінгу та випромінення вниз на будь-якій
довжині хвилі (412, 443, 490, 555 і 670 нм). Продукт містить щоденні усереднені поля за період
з 04 вересня 1997 р. – 31 грудня 2019 р., з просторовим розрізненням 1 км × 1 км.
Температура. Існують продукти з показниками температури як для Європи, так і окремо
для Чорного моря. Європейські датчики температури поверхні надають щоденну усереднену
інформацію третього рівня обробки з просторовим розрізненням 0,02º:
- мультисенсорний продукт SST_EUR_SST_L3S_NRT_OBSERVATIONS_010_009_A
підготовлено на основі моносенсорних (зіставлених) продуктів третього рівня обробки із
скоригованим зсувом, це здійснюється шляхом відбору даних такої послідовності:
AVHRR_METOP_B, SEVIRI, VIIRS_NPPP, AVHRRL-19, AVHRRL-18, MODIS_A, MODIS_T,
AMSR2. Вона може змінюватися з часом у залежності від стану кожного датчика. Продукт
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містить дані з 01 січня 2016 р. до теперішнього часу. Приклад візуалізації супутникових даних
про температуру поверхні Чорного моря на рис. 4.

Рис. 4. Візуалізація супутникових даних про температуру поверхні Чорного моря
- SST_EUR_SST_L3C_NRT_OBSERVATIONS_010_009_B ‒ моносенсорний продукт.
Датчик METOP_B використовується в якості еталонного датчика для методу корекції.
Розміщено дані з 20 серпня 2010 р. по теперішній час.
Продукти вимірювання температури поверхні Чорного моря надають усереднену
щоденну інформацію з високим (1/16°) та надвисоким (0,01°) розрізненням:
SST_BS_SST_L3S_NRT_OBSERVATIONS_010_013
третього
рівня
обробки
та
SST_BS_SST_L4_NRT_OBSERVATIONS_010_006 четвертого рівня обробки вимірів. Дані
отримано з інфрачервоних вимірювань, зібраних за допомогою супутникових радіометрів і
статистичної інтерполяції. Надано прямий доступ до всіх даних за період з 01 січня 2016 р. по
теперішній час, при цьому доступ до попередніх даних останнього дворічного періоду можна
отримати за спеціальним запитом через службу підтримки servicedesk.cmems@mercatorocean.eu.
Також розміщено продукт переробки (репроцесингу) усереднених щоденних даних
температури поверхні Чорного моря, четвертого рівня обробки, із щорічним оновленням –
SST_BS_SST_L4_REP_OBSERVATIONS_010_022, з просторовим розрізненням 0,05°. Цей
продукт створено на основі послідовної обробки кліматичних даних третього рівня, які надає
Європейська Космічна Агенція зі зміни клімату та Служба з питань зміни клімату ʺCopernicusʺ,
а також включає в якості вхідних даних скориговану версію набору даних AVHRR
Pathfinder.5.3 для збільшення вхідного охоплення спостережень. Дані охоплюють період з
01 січня 1982 р. – 31 грудня 2018 року. Приклад візуалізації репроцесингу даних про
температуру поверхні Чорного моря на рис. 5.
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Рис. 5. Приклад репроцесингу супутникових даних
про температуру поверхні Чорного моря за 31 грудня 2018 року
Вітер. Дані про приповерхневий вітер над Чорним морем доступні у системі продуктів
для Світового океану:
WIND_GLO_WIND_L3_NRT_OBSERVATIONS_012_002 ‒ продукт зі щоденними
даними третього рівня обробки, які отримано за допомогою скаттерометрів ASCAT і OSCAT,
з просторовим розрізненням 0,125º. Дані доступні з 01 січня 2016 р. до теперішнього часу;
WIND_GLO_PHY_CLIMATE_L4_REP_012_003 ‒ репроцесинг полів швидкості
приповерхневого вітру за даними скаттерометра ASCAT, четвертого рівня обробки, з
просторовим розрізненням 0,25º. Доступні дані середньомісячних спостережень за період з
16 травня 2007 р. до 31 грудня 2019 року.
Хвилі. Продукти про висоту хвиль, що отримані на основі даних альтиметра WAVE-TAC
у рамках супутникових досліджень Світового океану, майже в реальному часі надають
інформацію основним центрам оперативної океанографії та прогнозування клімату в Європі
та в усьому світі:
продукт WAVE_GLO_WAV_L3_SWH_NRT_OBSERVATIONS_014_001 надає дані про
висоту хвиль, третього рівня обробки, з просторовим розрізненням 7 км, за період з 01січня
2020 р. по теперішній час. Дані отримано від супутників Jason-3, Sentinel-3A, Sentinel-3B,
Cryosat-2, SARAL/AltiKa, CFOSAT і Hai Yang-2B обробляють в режимі, близькому до
реального часу;
WAVE_GLO_WAV_L3_SPC_NRT_OBSERVATIONS_014_002 ‒ продукт третього рівня
обробки спектрального інтегрального параметра радару з синтезованою апертурою на основі
вимірювань супутників Sentinel-1A і Sentinel-1B. Містить дані за період з 28 травня 2018 р. до
теперішнього часу;
WAVE_GLO_WAV_L4_SWH_NRT_OBSERVATIONS_014_003 ‒ продукт з четвертим
рівнем обробки, заснований на доступних даних МСПС третього рівня обробки про значну
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висоту хвилі. Надає усереднені щоденні дані, з просторовим розрізненням 2º, за період з
26 червня 2019 р. до теперішнього часу.
Висновки. Моніторинг і прогноз стану морського середовища ‒ основа інформаційного
забезпечення, необхідного для ефективного, безпечного, раціонального та відповідального
використання і захисту морського середовища, прогнозів клімату та ефективного управління
ресурсами моря. Спостереження, аналізи та прогнози, які здійснює Морська служба програми
"Copernicus", використовують для всіх видів застосувань на морі, включаючи: безпеку на морі,
морські ресурси, прибережне та морське середовище, погоду, сезонне прогнозування та
клімат. Програма "Copernicus" постійно розвивається. Обмін знаннями є пріоритетним
напрямом розвитку програми, тому регулярно проводять семінари, розробляють навчальні
відео для початківців та експертів, а також підтримується постійна взаємодія з вченими в
різних областях. Базу даних програми "Copernicus" постійно поповнюють та оновлюють, а
вільний доступ до даних дає широкі можливості для аналізу морського середовища.
Продукти Морської служби "Copernicus" надають всеохоплюючі, високоякісні,
міжгалузеві дані про Чорне море у стислі терміни, що дає можливість українським вченим та
іншим зацікавленим сторонам їх оперативно використовувати.
До того ж, використання даних дистанційного дослідження Землі разом із проведенням
комплексних наукових експедиційних досліджень дають можливість формувати та
забезпечувати належне функціонування Банку океанографічних даних Національної академії
наук України з метою надання користувачам доступу до даних оперативної океанографії.
Для детального аналізу океанографічних даних, отриманих під час науково-дослідних
експедицій, використовують матеріали дистанційного зондування морських акваторій за
даними супутників у режимі online. Приклад використання такої інформації наведено в [1].
Українські профільні організації та наукова спільнота активно цікавляться та беруть
участь у програмі "Copernicus". На початку 2020 року в Національному центрі управління та
випробувань космічних засобів, що входить до сфери управління Державного космічного
агентства України, розпочав свою роботу Регіональний дзеркальний сайт програми
"Copernicus": http://sentinel.spacecenter.gov.ua/, який забезпечує вільний доступ всіх бажаючих
до матеріалів зйомок території України з супутників Sentinel-1, Sentinel-2 та Sentinel-3. На
території України накопичення даних супутників "Sentinel" розпочато з 01 грудня 2019 року.
На 2020-2021 роки заплановано отримання даних із супутника Sentinel-5P [2].
Аналіз даних продуктів Морської служби "Copernicus" разом з результатами, здобутими
під час комплексних науково-дослідних експедицій, надають можливості для подальшого
використання даних, у тому числі для обміну, моніторингу та відповідних теоретичних
узагальнень, а також плідної участі України у розв’язанні актуальних завдань пріоритетних
галузей наукових досліджень і розробок Десятиліття наук про океан в інтересах сталого
розвитку (2021-2030).
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Аннотация
В статье выполнен обзор продуктов, создаваемых Морской службой программы "Copernicus"
(координатор и руководитель – Европейская комиссия в партнерстве с Европейским космическим
агентством (ЕКА), государствами-членами ЕС и агентствами ЕС) и находящихся в открытом доступе.
Рассмотрены продукты, полученные по результатам численно-модельных расчетов и спутниковых
наблюдений, с приведением пространственных и временных характеристик для Черного моря.
Приведены примеры визуализации биогеохимических показателей и физический анализ
Черноморского региона, разработанные с целью его мониторинга и прогноза состояния для
рационального, безопасного и эффективного использования, а также защиты морских ресурсов.
Ключевые слова: данные, численно-модельные расчеты, спутниковые наблюдения, in situ,
ретроспективный анализ, дистанционные исследования
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Abstract
The article provides an overview of products created by the Maritime Service of the "Copernicus"
programme (coordinated and managed by the European Commission in partnership with the European Space
Agency (ESA), EU Member States and EU agencies) and made publicly available. Products derived from
numerical model calculations and satellite observations with spatial and temporal characterization for the
Black Sea were considered. Examples are given of biogeochemical indicators visualization and physical
analysis of the Black Sea region, designed to monitor and predict the state of the region for the rational, safe
and efficient use and protection of marine resources.
Key words: data, numerical model calculations, satellite observations, in situ, retrospective analysis,
remote research
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Анотація
У статті досліджено питання збору, структуризації та відображення океанографічної інформації
з просторово-розподілених джерел. Мета роботи полягала в розробці сервісів збору, структуризації,
відображення інтелектуальної інформаційної системи (ІІС), призначеної для оцінки гідрофізичного
стану акваторій Чорного моря, шляхом створення бібліотеки онтологічних описів процесів
обробки й відображення інформації в програмному середовищі ІІС.
Описано підхід до створення системи автоматизованої обробки даних з метою оцінки
гідрофізичного стану Чорного моря за допомогою методу рекурсивної редукції. Викладено
інформацію про основні функції ІІС, призначеної для відображення структурованих даних для
висвітлення гідрофізичної обстановки. З метою розв’язання такого завдання набір когнітивних
сервісів, побудованих на основі когнітивних ІТ-платформ для забезпечення процесів автоматичного та
автоматизованого збору океанографічних даних, їх структуризації і представлення користувачу в
інтерактивній формі, застосовано вперше.
Результати роботи можуть бути використані під час розроблення інформаційно -аналітичної
системи для автоматизації виконання наукових і прикладних завдань, пов’язаних з використанням
оперативних океанографічних даних.
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, когнітивна технологія, онтологічна
система, навігаційно-гідрографічне забезпечення, ефективність виконання завдання, інтелектуальна
інформаційна система

Вступ. Інформаційне забезпечення є важливим підґрунтям для прийняття рішень на всіх
рівнях у найрізноманітніших галузях, у тому числі й морської діяльності. Вітчизняний і
зарубіжний досвід одержання й використання океанографічної інформації показує, що для
отримання найбільшої віддачі процеси збору, зберігання, обробки та доведення до
користувачів океанографічних даних необхідно здійснювати із застосуванням єдиної
інформаційної системи.
Зібрані на даний час в Україні державними та науковими установами різноманітні
океанографічні дані зберігають, переважно, в розрізнених архівах і галузевих банках
даних, тому вони недоступні широкому колу користувачів. Водночас, ці дані можуть
становити значну цінність не тільки для науковців, а й для інших установ та організацій.
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Створення інформаційної системи, яка об’єднала б та структурувала ці дані в зручному для
автоматичної обробки форматі, дозволило підвищити ефективність навігаційногідрографічного забезпечення та дало поштовх його повноцінному інформаційноаналітичному забезпеченню.
Для аналізу та оперативного постачання користувачу актуальних океанографічних
даних, ключовим завданням був пошук розв’язання проблемного питання автоматизації
процесів виконання завдань. Результати доцільно розглядати під час удосконалення
інформаційної системи щодо автоматизації покладених оперативних завдань на морі.
Метою роботи було створення сервісів (збір, обробка, зберігання, відображення в
зручній для обробки користувачем формі океанографічних даних) інтелектуальної
інформаційної системи (ІІС), призначеної для оцінки гідрофізичного стану акваторій
Чорного моря шляхом створення бібліотеки онтологічних описів процесів обробки й
відображення інформації в програмному середовищі ІІС.
Результати роботи можуть бути використані для подальшого впровадження, зокрема
для проєктування та розробки Національної системи висвітлення гідрографічної обстановки в
акваторіях Азово-Чорноморського басейну з використанням океанографічних даних і під час
розроблення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації розв’язання наукових і
прикладних завдань, пов’язаних із використанням оперативних океанографічних даних.
Дослідження здійснено в рамках виконання науково-дослідної роботи "Створення
експериментального зразка інтелектуальної інформаційної системи висвітлення
гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного моря з використанням океанографічних
даних в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення Збройних Сил України"
Цільової науково-технічної програми оборонних досліджень НАН України за договором від
01.04.2020 № НГЦ 2020-1.
Матеріали і методи. Океанографічна інформація може бути отримана з різноманітних
джерел. У той час, коли результати вимірювань, які отримано у рамках міжнародних програм,
таких як Служба моніторингу морського середовища Copernicus (CMEMS), як правило,
достатньо структуровані, дані національних джерел часто досить специфічні (включно зі
звітами, оформленими природною національною мовою) й можуть вимагати спеціальної
обробки. Тому для автоматичної й автоматизованої обробки слабоструктурованих даних
необхідні когнітивні сервіси, що можуть здійснювати аналіз, структуризацію та приводити до
єдиної форми широкий спектр наборів даних. Такі сервіси можуть бути побудовані на основі
методу рекурсивної редукції [8, 9].
Метод рекурсивної редукції використовують для структуризації слабо- й
неструктурованих документів і формування на їх основі онтологій [5, 13, 14, 18, 19].
Сформовані онтології можуть бути представлені за допомогою впорядкованих трійок
[10, 11, 17]:
O  X , R, F
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де X – множина об’єктів предметної області,
R – множина відношень між концептами,
F – множина функцій інтерпретацій X та R.
Структуризацію природномовного тексту можна представити як певне перетворення –
перетворення структуризації:

Fstr : T T  O

(2)

Будь-який природномовний текст T T є множиною лексем L , на якій визначене
відношення передування [2–4, 6, 7, 12, 14, 19]. Дане відношення перетворює L у лінійно
впорядковану множину. Кожна лексема, в свою чергу, має структуру:
lij  lijT , Pij  ,

(3)

де lijT – текстове представлення лексеми lij , Pij – ознаки лексеми lij .
Таким чином, орієнтований граф, що представляє первинну структуру природномовного
тексту, має вигляд:
Tsn  L, Rsn .

(4)

Першим кроком перетворення (2) є формування структури (4) на основі вхідного
природномовного тексту. Даний процес здійснюється за допомогою лексичного аналізу.
Метод рекурсивної редукції полягає в рекурсивному застосуванні до (4) оператора
редукції (5). Оператор редукції записують у термінах λ-виразів [1, 14, 15, 19], що, в свою чергу,
є комбінацією трьох інших операторів, які застосовують послідовно:

Frd  Fx Fsmr Fct ,

(5)

де Fx – оператор ідентифікації об’єктів X ,

Fsmr – оператор ідентифікації зв’язків R ,
Fct – оператор ідентифікації контекстів, через які визначаються функції інтерпретації в
кінцевій онтології (1).
Оператор (5) застосовується рекурсивно, для чого використовується [1] оператор
нерухомої точки:

Y  f .(x. f ( xx))x. f ( xx) .
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Умову виходу з рекурсії перевіряють шляхом побудови допоміжної функції:
 fF x , Frd x  x,
F   fx.  rd
, Frd x  x.
x

(7)

Кожен з елементів оператора редукції (5), у свою чергу, формується правилами виду:

g  f apg , ftrg ,

(8)

де f apg – функція застосовності, що визначає, чи може правило бути застосоване до певного
набору вхідної інформації,

ftrg – функція перетворення, що задає перетворення вхідної інформації.
Задане правилом g перетворення має вигляд:
 ftrg ( x) , f apg ( x),
Fg ( x)  
, f apg ( x).
x

(9)

Кожна функція застосовності є λ-терм виду:
f ap  (l1 ,...ln .tl (l ) & tr (l )) x1 ,...xn ,

(10)

де li – змінна, що набуває значення на множині лексем,

xi – аргумент функції, що задає значення li ,

tl – функція перевірки лексем,
t r – функція перевірки зв’язків між лексемами.
Функція застосовності накладає умову на орієнтований граф [4, 13, 14], утворений
поданою на вхід функції послідовністю лексем. При цьому умова накладається послідовно на
самі лексеми і на зв’язки між ними. Умови накладаються за допомогою предикатів, з яких
складаються функції перевірки. Конкретний склад і вигляд предикатів залежить від
предметної галузі, зокрема предикат у рамках завдання обробки океанографічних даних часто
може включати певні спеціалізовані функції, призначені для роботи з певними наперед
заданими типами вхідних файлів (таких як NetCDF).
Результати та обговорення. На основі методу рекурсивної редукції створено
спеціалізовану програмну систему, призначену для автоматичного збору інформації з різних
джерел і приведення її до єдиної форми (з подальшим представленням користувачу).
Для даної системи визначено інформаційну модель вигляду, заданого структурою
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П T  {П ЗО, П ВЗ, П В, П П} ,
R

де

П ЗО

(11)

– модуль збору і структуризації інформації;

П ВЗ – модуль внесення і зберігання інформації;
П В – модуль відображення інформації користувачу;
П П – модуль прогнозування океанографічних параметрів.

При цьому модулі збору і структуризації, внесення і зберігання та відображення
інформації користувачу є розширеннями модулів "Поліедр – Рекурсивний редуктор" [14],
"Поліедр – Агрегована таблиця" та "Поліедр – Інтерактивний документ", що є стандартними
модулями когнітивних інформаційних технологій (КІТ) "Поліедр" [14, 18, 19]. Кожен модуль
має свій набір функцій, структуру й особливості реалізації, наведені нижче.
Модуль збору і структуризації інформації

П ЗО ‒ це локальний виконуваний модуль, що

запускається автоматично за допомогою стандартних засобів операційної системи. Множина
функцій модуля має вигляд:
ЗО

ЗО

ЗО

ЗО

S ЗО  S 1 , S 2 , S 3 , S 4

,

(12)

де S1ЗО – автоматичний збір даних вимірювань із заданих конфігурацією джерел за протоколом
FTP;

S2ЗО – аналіз наявних у робочому каталозі модуля файлів вимірювань (внесених оператором
або зібраних автоматично) та ідентифікація їх типів (згідно з наявним реєстром
океанографічних параметрів);

S3ЗО – структуризація наявних у файлах даних і приведення їх до єдиної форми (згідно з
наявним реєстром океанографічних параметрів);

S4CХ – представлення структуризованих даних у вигляді, придатному для зчитування модулем
внесення і зберігання інформації.
Модуль внесення і зберігання інформації

П ВЗ

є веб-орієнтованим серверним модулем.

Модуль виконується на стороні сервера, а взаємодія з ним здійснюється за протоколом HTTP
із використанням стандартного веб-сервера. Множина функцій модуля має вигляд:
ВЗ
ВЗ
ВЗ
ВЗ
S ВЗ  S 1 , S 2 , S 3 , S 4  ,

(13)

де S1BЗ – контроль доступу до інтерфейсу користувача модуля (адміністративного інтерфейсу);

S2BЗ – забезпечення інтерфейсу користувача для внесення файлів з вимірюваннями в робочий
каталог модуля збору і структуризації інформації;
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S3BЗ – зчитування файлів з результатами роботи модуля збору і структуризації інформації з
подальшим збереженням наявних у них даних у внутрішній базі даних;

S4BЗ – забезпечення програмного інтерфейсу для взаємодії з модулем відображення інформації
користувачу.
Модуль відображення інформації користувачу

П В ‒ це веб-додаток, що виконується на

стороні браузера користувача. Множина функцій модуля має вигляд:
В

В

В

В

В

S В  S 1 , S 2 , S 3 , S 4 , S 5  ,

(14)

де S1B – представлення результатів вимірювань у вигляді ГІС-додатка;

S 2B – представлення результатів вимірювань у вигляді таблиці;
S3B – надання користувачу засобів для здійснення фільтрації результатів вимірювань за
заданими параметрами;

S 4B – надання користувачу засобів для здійснення фільтрації результатів вимірювань за
заданими параметрами;

S5B – взаємодія з модулем внесення і зберігання інформації, що включає формування запиту
до його програмного інтерфейсу з врахуванням заданих користувачем параметрів фільтрації
та отримання від нього наборів даних в якості результату.
Модуль прогнозування океанографічних параметрів

ПП

‒ це окремий виконуваний

модуль, що виконується на виділеному сервері та, як результат, видає набір растрових
зображень з прогнозом відповідних параметрів. Для доступу до результатів використовується
веб-сервер. Множина функцій модуля має вигляд:
П

П

П

П

S П  S 1 , S 2 , S 3 , S 4
де

,

(15)

П
S 1 – збір спеціалізованої інформації, потрібної для прогнозу, з визначених джерел даних;

П

– обчислення прогнозних значень океанографічних параметрів;

П

– генерація растрових зображень на основі обчислених прогнозних значень;

П

– видача результатів роботи через веб-сервер.

S2
S3

S4

Ця інформаційна модель є основою для визначення архітектури експериментального
зразка системи. Модулі, в свою чергу, складаються з підсистем, взаємозв’язки між якими
показано на рис. 1.
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Рис. 1. Архітектура експериментального зразка
Архітектура системи може бути змодельована із застосуванням теорії лексикографічних
систем і середовищ [8, 9]. Для ефективної реалізації зазначеної архітектури може бути
застосовано віртуалізацію на основі теорії віртуалізації лексикографічних систем і середовищ.
Віртуалізація відповідно до архітектури ANSI/SPARC АRСН_LS {СM, EXM, INM;
Φ,Ψ, Ξ} застосована на внутрішньому рівні представлення, де визначаються типи, структури
та формати представлення, зберігання та маніпулювання даними, алгоритмічна база та
операційно-програмне середовище, в яке занурюється концептуальна модель системи при її
реалізації.
У якості платформи для віртуалізації використовується Microsoft Hyper-V Server як
платформа з наочно більш простим механізмом конфігурування, а також через наявність більш
ефективного, відносно інших систем віртуалізації, механізму шифрування віртуальних машин
(що є актуальним для забезпечення використання системи в закритому середовищі з
відповідними вимогами до шифрування та захисту інформації).
Центральним елементом архітектури експериментального зразка є модуль внесення і
зберігання інформації. Цей модуль включає внутрішню базу даних системи, в якій
зберігаються структуровані результати вимірювань. Модуль забезпечує спеціалізований
інтерфейс, який дозволяє адміністратору вносити файли в систему (вони зберігаються в
робочому каталозі модуля збору і структуризації інформації). Для взаємодії з іншими
модулями використовують підпрограми: зчитування результатів структуризації для взаємодії
з модулем збору і структуризації та контролер програмного інтерфейсу для взаємодії з
модулем відображення інформації.
Модуль збору і структуризації інформації ‒ це локальний модуль, що взаємодіє
виключно з модулем внесення і зберігання інформації через файлову систему. При запуску
модуля спочатку працює підсистема збору інформації, що отримує файли вимірювань із
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заданих конфігурацією модуля джерел і розміщує їх у робочому каталозі. Далі всі файли в
робочому каталозі проходять процес структуризації за допомогою відповідної підсистеми,
результатом роботи якої є файл зі структурованою інформацією.
Центральним елементом модуля відображення інформації користувачу є його контролер,
основна функція якого полягає в отриманні команд від користувача (у першу чергу, тих, що
стосуються фільтрації). Контролер цього модуля взаємодіє з контролером програмного
інтерфейсу, передаючи йому команди користувача й отримуючи у відповідь набори даних для
відображення.
Модуль збору і структуризації даних розміщується в рамках тієї ж віртуальної машини,
що й модуль внесення і зберігання інформації (віртуальна машина ядра системи). Це робиться
для спрощення взаємодії, що відбувається через файлову систему. У рамках цієї ж віртуальної
машини зберігаються і виконувані файли модуля відображення інформації, але виконання цих
файлів здійснюється на стороні клієнта за допомогою веб-браузера. Також у веб-браузері
виконується підпрограма адміністративного інтерфейсу. Взаємодія між браузером і
серверними модулями здійснюється через протокол HTTPS.
Модуль збору і структуризації даних, модуль внесення і зберігання інформації та модуль
відображення інформації користувачу, розміщені в рамках однієї віртуальної машини,
формують ядро системи.
Окремо (в рамках окремої віртуальної машини) розміщується модуль прогнозування,
оскільки він не потребує взаємодії з іншими модулями, а також вимагає значних
обчислювальних потужностей для своєї роботи.
Результати роботи модуля прогнозування надаються користувачу окремо, через
виділений веб-сервер, при цьому модуль відображення інформації також містить посилання,
що дозволяє перейти до перегляду цих результатів.
Структурну схему експериментального зразка ІІС наведено на рис. 2.

Рис. 2. Структурна схема експериментального зразка ІІС
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Обробку файлів вирішено здійснювати на основі реєстру океанографічних параметрів –
спеціалізованого документа, що містить всі параметри, які було визнано за доцільне
зчитувати. Загальний вигляд реєстру показано на рис. 3.

Рис. 3. Реєстр океанографічних параметрів
Нижче описано деякі типи файлів, що можуть містити важливу океанографічну
інформацію та які доцільно обробляти.
Файли "9999" – містять списки станцій (рядки, відмічені маркером "9999") і списки
вимірювань. Рядок станції містить номер, координати, максимальну глибину та дату
вимірювань у відповідному для даного типу файлів форматі. Рядки вимірювань містять
значення океанографічних параметрів – від фізичних характеристик морської води до
швидкості та напрямку вітру. Загальний вигляд такого файлу показано на рис. 4.

Рис. 4. Файл формату "9999"
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Проблемою таких файлів є те, що вони, як правило, не містять метаданих – вказівок, з
якої платформи та якими приладами здійснювали вимірювання. Такі метадані необхідно
визначати експертним чином і на їх основі створювати додаткові класифікатори файлів.
Файли гідроакустики – містять результати гідроакустичних вимірювань. Основною
ознакою даних файлів є відсутність третьої координати (глибини) – вони містять або загальні
характеристики (такі як швидкість судна), або характеристики дна ("літологічний опис"). Дані
файли мають форму таблиці формату Excel (рис. 5).

Рис. 5. Файл гідроакустики
Файли з фрагментами наукових звітів є найскладнішими для обробки та вимагають
повноцінного використання методу рекурсивної редукції. Файли можуть бути надзвичайно
різноманітними за своєю структурою. Приклад такого файлу (звіт про геологічні дослідження)
показано на рис. 6.

Рис. 6. Файл геологічного звіту
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Файли NetCDF представлені одним з основних форматів, який використовують для
отримання даних вимірювань, зроблених у рамках міжнародних програм. Формат NetCDF є
двійковим форматом даних, для його обробки необхідна спеціалізована бібліотека. Хоча
формат NetCDF і стандартизований, у його рамках можуть бути надзвичайно великі варіації в
записі деяких величин (таких як дати), і тому їх обробка вимагає створення спеціалізованих
підпрограм. Загальний вигляд такого файлу показано на рис. 7.

Рис. 7. Перегляд файлу NetCDF за допомогою NetCDF UI
Оброблені таким чином файли можуть бути представлені за допомогою спеціалізованих
модулів відображення. Загальний вигляд інтерфейсу користувача, що надається таким
модулем, показано на рис. 8.

Рис. 8. Загальний вигляд інтерфейсу користувача
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Модуль відображає пункт вимірювання у вигляді маркерів на електронній карті, а при
натискуванні на такий маркер можна переглянути детальні дані про цей пункт: рейс, у якому
вимірювання було здійснене, дату та координати, значення конкретних параметрів
тощо (рис. 9).

Рис. 9. Перегляд результатів вимірювань
Важливою перевагою використання спеціалізованих модулів для відображення
інформації є можливість фільтрувати її за заданими параметрами. Фільтрація дозволяє
користувачу обмежувати масив затребуваних даних за певними правилами. Загальний вигляд
інтерфейсу фільтрації показано на рис. 10.

Рис. 10. Загальний вигляд інтерфейсу фільтрації
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Висновки. У статті описано підхід до створення системи автоматизованої обробки даних
з метою оцінки гідрофізичного стану акваторій Чорного моря: застосовані методи, архітектуру
інформаційної системи, принципи роботи її основних модулів, а також основні типи файлів,
що можуть містити необхідну інформацію, підхід до їх обробки за допомогою методу
рекурсивної редукції. Подано характеристику основних функцій системи, призначеної для
відображення структурованих даних з метою висвітлення гідрофізичної обстановки в заданих
регіонах.
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Аннотация
В статье исследованы вопросы сбора, структуризации и отображения океанографической
информации из пространственно-распределенных источников. Цель работы заключалась в разработке
сервисов сбора, структуризации, отражения интеллектуальной информационной системы (ИИС),
предназначенной для оценки гидрофизического состояния акваторий Черного моря, путем создания
библиотеки онтологических описаний процессов обработки и отображения информации в
программной среде ИИС. Описан подход к созданию системы автоматизированной обработки данных
для оценки гидрофизического состояния Черного моря с помощью метода рекурсивной редукции.
Изложена информация об основных функциях ИИС, предназначенных для отображения
структурированных данных для освещения гидрофизической обстановки. С целью решения такой
задачи набор когнитивных сервисов, построенных на основе когнитивных ИТ-платформ для
обеспечения процессов автоматического и автоматизированного сбора океанографических данных, их
структуризации и представления пользователю в интерактивной форме, применен впервые.
Результаты работы могут быть использованы при разработке информационно-аналитической системы
для автоматизации выполнения научных и прикладных задач, связанных с использованием
оперативных океанографических данных.
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, когнитивная технология,
онтологическая система, навигационно-гидрографическое обеспечение, эффективность выполнения
задания, интеллектуальная информационная система
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Abstract
The article explores the issues of collecting, structuring and displaying oceanographic information from
spatially distributed sources. The aim of the work was to develop services for an intelligent information system
(IIS) designed to assess the hydrophysical state of the Black Sea waters by creating a library of ontological
descriptions of the processing and displaying information in the IIS software environment.
Article describes approaches to the creation of an automated data processing system for the assessment
of the hydrophysical state of the Black Sea using the method of recursive reduction. The information about the
main functions of IIS for displaying structured data for illuminating the hydrophysical situation is presented.
To solve such a problem, a set of cognitive services built on the basis of cognitive IT platforms to ensure the
processes of automatic and automated collection of oceanographic data, their structuring and presentation to
the user in an interactive form was applied for the first time.
The results of the work can be used during the development of an analytical system for the automation
of scientific and applied problems associated with the use of operational oceanographic data.
Key words: information and analytical support, cognitive technology, ontological system, navigation
and hydrographic support, task performance efficiency, intelligent information system
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Анотація
У статті наведено інформацію про перші результати вивчення донного матеріалу, відібраного під
час виконання геологічних робіт у складі комплексних науково-дослідних експедицій "Дунай – 2019"
і "Чорне море – 2019", проведених у рамках Угоди про науково-технічне співробітництво між
державними установами "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України" та
"Держгідрографія". Метою експедиційних геологічних досліджень було одержання актуальних
емпіричних даних для виявлення загальних тенденцій змін рельєфу дна, характеру поверхні та
особливостей осадконакопичення.
Комплексними експедиціями було зібрано фактичні дані про гідрографічний, гідроакустичний
та гідрологічний стан досліджуваних акваторій та в тестовому режимі здійснено геологічне
опробування дна прибережної частини північно-західного шельфу Чорного моря та гирлової частини
Дунаю (у межах України) із застосуванням розробленого, створеного та підготовленого до експлуатації
геологічного обладнання. Інформація про виконані роботи поповнила Банк океанографічних даних
НАН України. Практичне значення одержаних результатів полягає у відпрацюванні в польових умовах
технології геологічного опробування та подальших камеральних робіт.
Ключові слова: науково-дослідницьке судно, комплексні науково-дослідні експедиції, геологія,
донні відклади, банк океанографічних даних, Дунай, Чорне море

Вступ і постановка проблеми. У зв’язку з проголошенням резолюцією Генеральної
Асамблеї ООН міжнародного Десятиліття науки про океан в інтересах сталого розвитку (20212030 рр.), в рамках спільної з Міністерством інфраструктури України науково-технічної
програми у сфері океанографічного й гідрографічного вивчення морського середовища та
внутрішніх водних шляхів України в інтересах підвищення ефективності навігаційногідрографічного забезпечення безпеки судноплавства на період 2018-2022 рр., започаткованої
за ініціативою Національної академії наук України, було проведено ряд комплексних
експедицій на суднах Державної установи "Держгідрографія" [13], у тому числі "Дунай – 2019"
(квітень 2019 року) та "Чорне море – 2019" (червень 2019 року), до планів-програм яких було
включено виконання геологічних робіт – геологічне опробування донних відкладів [8-10].
Актуальність геологічних досліджень. Вивчення всіх складових морського чи
річкового середовища є необхідним підґрунтям для коректної оцінки, моделювання та
прогнозування його сучасного стану. До того ж геологічне опробування забезпечує
необхідний супровід будь-яких дистанційних (зокрема гідроакустичних) досліджень.
Експедиційні дослідження здійснювалися в рамках науково-дослідної роботи
"Створення технології збору, збереження та обміну океанологічними даними, отриманими в
результаті морських (річкових) досліджень установами Національної академії наук України"
для поповнення новими даними створюваного Банку океанографічних даних НАН України.
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Комплексні дослідження в рамках річкової та морської експедицій проводилися з метою
одержання актуальних емпіричних даних для виявлення загальних тенденцій змін рельєфу
дна, характеру поверхні та особливостей осадконакопичення. Програма геологічних робіт
передбачала, насамперед, відпрацювання оптимальної технології відбору геологічних проб під
час комплексних робіт для налагодження обміну між науковими установами НАН України з
використанням наявного та спеціально розробленого й створеного обладнання.
Об’єктом дослідження були польові геологічні дані – зразки донного ґрунту та їх
первинний літологічний опис, а предметом – технології збору та накопичення польових
геологічних даних для зберігання та наступних аналітичних робіт.
Експедиційні завдання передбачали відбір інтегральних проб поверхневого шару
донного морського/річкового ґрунту та візуальний опис піднятих осадків з визначенням
літологічного складу та наявності макроскопічних включень. У польових умовах виміряно
сумарну дозу іонізуючого гамма- та бета-випромінення відібраного донного ґрунту. Отримані
емпіричні дані передано до спеціалізованої бази даних гідрографічного фрагмента Банку
океанографічних даних НАН України (БОД).
Наукова новизна одержаних результатів – актуалізація в сучасних умовах технології
геологічного опробування для наступного зберігання й аналізу, а також передачі отриманих
даних до БОД з метою обміну інформацією між установами НАН України та іншими
організаціями. Практичне значення одержаних результатів полягає у відпрацюванні в
польових умовах технології геологічного опробування та подальших камеральних робіт.
Матеріали та методи. Методи дослідження – польовий, камеральний, інформаційний.
Геологічні дослідження виконували під час робіт на станціях на якірних стоянках. Відбір
інтегральних проб донного ґрунту було здійснено за допомогою спеціально розробленого та
створеного тросового ковшового дночерпака Петерсена (площа захоплення 0,025 м2).
Під час експедиції "Дунай-2019" робота з пробовідбірником відбувалась безпосередньо
на палубі малого гідрографічного судна (МГС) "Шляховик" за допомогою суднового
палубного крану Palfinger Marine PS15500M вантажопідйомністю 2,5 т (швидкість опускання
0,8-0,9 м/с, підйому – 1,5 м/с, діаметр троса – 16,5 мм). Роботу з краном виконував старший
механік судна, роботу з дночерпаком на борту – особовий склад геологічної групи та матрос
команди. Геологічні роботи під час експедиції "Чорне море-2019" здійснювалися на палубі
великого гідрографічного катера (ВГК) "О. Солодунов" за допомогою автоматичної лебідки
KC Denmark A/S (1,5 KW Winch) вантажопідйомністю 100 кг у кормовій частині судна. Роботу
з лебідкою та дночерпаком на борту виконували наукові співробітники експедиційних груп.
Після встановлення дночерпака в ящик-піддон та його відкриття, оцінювався обсяг
піднятої проби донних осадків: якщо він був достатній – здійснювався відбір зразків для
камеральної обробки. Коли обсяг проби був недостатній, пробовідбір повторювали, а зразки
відбирали окремо з кожної піднятої інтегральної проби. Відбір зразків виконувався
безпосередньо на палубі за допомогою пластикового пробовідбірника (совка) із ящикапіддона з пробою. Кожен зразок пакувався в поліетиленові пакети з маркуванням і подвійним
етикетуванням. Перед відбором зразків із проби донного ґрунту на кожній станції після
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фотографування здійснювався літологічний опис за такою схемою: тип, гранулометричний
склад, колір, консистенція (для важких ґрунтів), речовинний склад (за можливості), наявність
макроскопічних включень і живих організмів, наявність запаху.
Під час морської експедиції "Чорне море-2019" вимірювання сумарної дози іонізуючого
гамма- та бета-випромінення здійснювали за допомогою дозиметра-радіометра МКС-05
"ТЕРРА-П+".
Результати роботи та обговорення
Комплексна річкова науково-дослідна експедиція "Дунай – 2019" відбувалася 2326 квітня 2019 року. Гідрографічні, гідроакустичні, геологічні й гідрологічні дослідження на
окремих ділянках дельтової частини р. Дунай виконували з використанням спеціалізованих
суден: МГС "Шляховик" і малого гідрографічного катера (МГК) "Гідрограф-3" [6].
Гідрологічні дослідження під час робіт на станціях включали вивчення характеру та сили
течій, хімічного складу водного стовпа та фізичних і динамічних характеристик річкового
русла у весняний період року. Гідроакустичні дослідження виконували на відповідних галсах
під час маневрування МГС "Шляховик". Одним з актуальних завдань гідроакустичних
досліджень був аналіз характеру та динаміки основних чинників седиментації дистанційними
методами, що важливо через недостатню вивченість розповсюдження основних літологічних
типів донних осадків р. Дунай. Дистанційні дослідження супроводжувалися геологічним
опробуванням для одержання безпосередньої інформації про характер і літологічний склад
донного ґрунту р. Дунай.
Нижня частина Дунаю, що охоплює ділянку дельти, характеризується рівнинним
рельєфом – це субаеральна передголоценова приморська рівнина, на її затопленій частині
простежуються поховані палеодолини низов’їв Палеодунаю та Палеосарати [11]. Протягом
пліоценово-четвертинного періоду рельєф території неодноразово змінювався внаслідок
трансгресій і регресій. Дунайська авандельта утворилася в плейстоцені–голоцені шляхом
висування в море і перевідкладання первинних наносів.
У геологічній будові досліджуваної території беруть участь породи докембрійського
кристалічного фундаменту та метаморфізовані складчасті породи раннього палеозою,
перекриті піщано-глинисто-карбонатними утвореннями пізнього палеозою, мезозою та
кайнозою. За даними [12, 14], у тектонічному відношенні Придунав'я лежить у межах
припіднятої на 5–10 км Кілійсько-Зміїної зони палеозойських відкладів [11]. За даними [1],
неогенові сарматські відклади тут залягають безпосередньо на породах верхньої юри. Верхня
частина розрізу осадової товщі представлена четвертинними відкладами, в складі яких
виділяють плейстоценові алювіальні та верхньоплейстоценові еолово-делювіальні утворення,
морські чаудинські, давньоевксинсько-узунларські, карангатські, сурожські, новоевксинські
та чорноморські відклади [11]. Розріз осадків плейстоцену за простяганням характеризується
різною потужністю та фаціальною мінливістю.
Гирлова частина дельти Дунаю з річковим стоком отримує велику кількість завислих і
тягнених наносів (причому останні [11] складають близько 1% від числа завислих), частина з
яких осаджується в численних рукавах і протоках дельти, частина виноситься в море, а частина
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бере участь у формуванні авандельти [3]. Речовинний склад стоку визначають породи, що
зазнають розмиву. Акумулятивне тіло дельти формують тверді наноси, переважно мули, 2550% яких (за різними даними) затримується в дельтовій частині [3, 11, 15]. Значна частина
тонкодисперсного матеріалу та основна – розчиненої у річковій воді речовини надходить до
моря, решта – осаджується в дельтових осадках на геохімічних бар’єрах на контакті з
морськими водами. За даними І.В. Лубченка та І.В. Белової [3], пелітові фракції завислої
речовини Дунаю містять монтморилоніт, гідрослюду, каолініт, хлорит, хлоритмонтморилоніт, кварц, доломіт, низькотемпературний плагіоклаз. Вміст (у %) глинистих
мінералів у фракції менше 0,001 мм: 50–70 – гідрослюда, 20-35 – монтморилоніт, 10 – каолініт,
5 – хлорит; до фракції 0,1–0,01 мм входять кварц, мусковіт, польовий шпат, біотит та уламки
осадових порід [3]. Піщані осадки містять цілі стулки, дрібний та крупний детрит молюсків.
Вони складені дрібно-середньозернистими карбонат-кварцовими обкатаними пісками з
високим вмістом алевритової фракції та відсутністю розсіяної органіки [3].
Загальна особливість донних осадків гирла Дунаю – незначна кількість важкої фракції,
представленої мінералами: гранат, ільменіт, турмалін, піроксени, амфіболи, епідот, дистен,
рутил, циркон. Склад легких фракцій – кварц, кальцит, арагоніт, глинисто-слюдисті агрегати.
В пелітовій фракції переважають кальцит, мінерали групи монтморилоніту та кварц [3].
У результаті польових робіт в акваторіях гирла Бистре, Соломонова рукава та Кілійської
дельти взято 15 інтегральних проб донного ґрунту, в тому числі на трьох поперечних профілях
для вивчення характеру формування донних осадків у руслі (рис. 1-2). Визначено візуальні
особливості поверхневого шару донних осадків (табл. 1).

Рис. 1. Розташування станцій геологічного опробування в гирлі Бистре, "Дунай – 2019"
Встановлено, що в місцях опробування в рукавах дельти Дунаю переважають піски
мулисті різної зернистості та сортованості з домішкою мулів (пелітів і алеврито-пелітів), часто
з примазками гідротроїліту, зі значною кількістю живої фауни, з черепашковим детритом і
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рослинними рештками (табл. 1). Характерний запах сірководню мала тільки одна проба зі
станції Ст. 4, на 0 км гирла Бистре.
Нижче наведено опис характерних донних порід дельти Дунаю.
Гирло Бистре. Станції 1 і 2 становлять поперечний профіль через гирло (рис. 1).
Ст. 1 (табл. 1а): алеврито-пеліт, сірий з коричневим відтінком, м’який, однорідний, у
великій кількості містить черепашки двостулкових молюсків, вуглисті включення деревини та
багато живої фауни.
Ст. 2 (табл. 1б): пісок замулений, дрібнозернистий, сірувато-коричневий, з грудками
більш мулистої породи, з поодинокими включеннями черепашок і черепашковим детритом.
Ст. 3 (табл. 1в): пеліт мулистий, жовтувато-сірий, з примазками гідротроїліту, тугий, з
одиничними включеннями черепашок двостулкових молюсків і крупним детритом.
Ст. 4 (табл. 1г): пісок мулистий, сірувато-жовтого кольору з домішкою алеврито-пеліту
мулистого, жовтувато-сірого, текучого, з включеннями зерен гідрослюди, зі слідами живих
організмів; має запах сірководню.
Соломонів рукав (рис. 2). Станції 5 та 6 становлять поперечний профіль через русло
Соломонова рукава Дунаю.
Ст. 5 (табл. 1д): мул пелітовий, світло-жовтий, неоднорідний, з грудками в’язкотекучого, з сірим відтінком, з примазками гідротроїліту; з включеннями рослинних решток.
Ст. 6 (табл. 1е): пісок дрібнозернистий, жовто-сірий, неоднорідний, з грудками сірого
пеліту, включеннями цілих стулок двостулкових молюсків (неживих) та одиничних
вуглефікованих рослинних решток.
Ст. 7 (рис. 2): пісок різнозернистий, жовтувато-світло-сірий, з великою кількістю
черепашкового детриту та стулок двостулкових молюсків, з грудками сірувато-білої глини,
в’язкої, тугої, міцної, з детритом. Багато фауни, живої та неживої, на стулках молюска родини
Unionidae – живе поселення мідій.

Рис. 2. Розташування станцій геологічного опробування в Кілійському гирлі (ліворуч)
та Соломоновому рукаві, "Дунай – 2019"
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Кілійське гирло (рис. 2). Станції 9 і 10 становлять поперечний профіль через Кілійське
гирло Дунаю.
Ст. 9 (табл. 1ж): пісок дрібнозернистий, добре сортований, сірувато-жовтий, однорідний,
рівномірний, з дрібним детритом, зернами гідрослюди, темними включеннями черепашок та
дрібних перемитих зерен.
Ст. 10 (табл. 1к): пісок мулистий, з включеннями мулу більш сірого кольору, з
двостулковими молюсками (цілими) та рослинними рештками.
Ст. 12 (табл. 1л): пісок сіро-жовтий, дрібнозернистий, добре сортований, з великою
кількістю черепашкового детриту різного розміру, включеннями черепашок двостулкових
молюсків, із зернами гідрослюди та вуглистими включеннями.
Таблиця 1 – Характерні зразки поверхневих донних осадків дельти Дунаю

а – гирло Бистре, Ст. 1
(глиб. 8 м)

б – гирло Бистре, Ст. 2
(глиб. 5 м)

в – гирло Бистре, Ст. 3
(глиб. 16 м)

г – гирло Бистре, Ст. 4
(глиб. 7 м)

д – Соломонів рукав, Ст. 5
(глиб. 5 м)

е – Соломонів рукав, Ст. 6
(глиб. 9 м)

ж – Кілійське гирло, Ст. 9
(глиб. 10 м)

к – Кілійське гирло, Ст. 10
(глиб. 2 м)

л – Кілійське гирло, Ст. 12
(глиб. 10,5 м)

Для подальших висновків про характер та особливості формування донних осадків
дельти Дунаю відібрані проби передано до Науково-навчального інституту "Інститут геології"
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка для виконання лабораторних
аналітичних досліджень.
Комплексна морська науково-дослідна експедиція "Чорне море – 2019" проведена в
червні 2019 року, у північно-західній частині Чорного моря на підходах до портів
Чорноморськ, Білгород-Дністровський та Одеса [5].
Район Одеської затоки – це порізана балками степова рівнина з порівняно невисоким
берегом, місцями з обривами, де відслонюються глини понтичного віку червонуватого
кольору. Місцями – з піщаними смугами пересипів, які відокремлюють від моря солоні озера
й лимани. Особливо багато лиманів на низовинному північно-західному березі Чорного моря
між гирлами річок Дунай та Дніпро [7]. В уступах берега між Сухим лиманом і Одесою
понтичні вапняки та меотичні глини, на яких залягає товща лесових порід з викопними
ґрунтами, виходять на денну поверхню [3].
Рельєф морського дна вирівнений акумулятивний, з вираженими похованими долинами.
У структурному відношенні для району характерна наявність субширотних розломів. У
цілому, район характеризується складною тектонічною будовою [2]. Підводні профілі дна
північніше Сухого лиману вироблені в меотичних глинах, мають плавний одноманітний
характер. Північніше мису Великий Фонтан дно вкрите плитами й брилами вапняку на
відстані до 80 м, а далі – карбонатним дрібнозернистим піском [3].
За сучасними уявленнями [2], територія північно-західного шельфу Чорного моря
належить до західної частини молодої Скіфської платформи, яка на півночі по системі
глибинних розломів (шовна зона) межує з архей-протерозойською Східноєвропейською
платформою, а на півдні – з Чорноморською западиною з потужною корою.
Платформний чохол території сформувався внаслідок плейстоцен-голоценового
абразійно-акумулятивного вирівнювання. Коливання рівня моря під час численних
трансгресій і регресій призвели до накопичення потужної товщі теригенних відкладів. Район
похованих палеодолин – це затоплена приморська рівнина, на глибинах близько 15-30 м вона
безпосередньо прилягає до підводного схилу сучасного берега. Окремими палеодолинами
район розчленований на височини з пласкими поверхнями, ускладненими похилими
грабеноподібними підняттями. Це особливо стосується Дністровської височини, де такий
рельєф представлений субмеридіональною Дністровською банкою з глибинами менше 10 м і
субширотним валом біля Дністровського жолоба з глибинами близько 20 м [2].
У геологічному розрізі осадків району [4] на пісках середньо- та крупнозернистих з
галькою та гравієм залягають піски дрібно- й середньозернисті посткарангатьського віку,
перешаровані з алевритами. Над ними (знизу вгору) залягають новоевксинські черепашники,
голоценові черепашники та мули.
На північно-західному шельфі в районі дослідження черепашники поширені серед полів
алеврито-пелітових і пелітових мулів. Колір черепашників темно-сірий, до чорного,
представлені вони переважно уламками, хоча трапляються й цілі стулки. Поширені
представники Modiola, Cardium, Bittium, Abra, Mitilus та інші [16].
Алеврито-пелітові мули розповсюджені на шельфі досить рівномірно до глибин 150200 м. Колір мають від темно-сірого до чорного, сортованість збільшується з глибиною. Їх
теригенна складова представлена кварцом, польовими шпатами, а також глинистими
136

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 2(13)/2020

мінералами, спостерігається суттєвий вміст піриту діагенетичного походження. Пелітові мули
зустрічаються як сильно-, так і слабокарбонатні, колір мають від світло-сірого до майже
чорного й переважно напіврідку консистенцію [16].
Північно-західний шельф відомий як перспективне джерело корисних копалин. Так,
численні поховані й сучасні акумулятивні форми полігенетичного походження містять значні
поклади будівельних матеріалів [17], а в голоценових морських осадках виявлено прояви
металічних корисних копалин. Зокрема алеврити та черепашники берегових палеосхилів і
палеотерас Дальницького та Дністровського палеотрогів та алеврито-пеліти річкового русла
палео-Дальника містять дісперговане золото, в тому числі самородне (передбачувані запаси –
до 5 тонн), у супроводі проявів самородних срібла й міді, а також селену [18].
Протягом 18-20 червня 2019 р. було відпрацьовано 22 станції, на яких відібрано 34 проби
верхнього шару морських донних відкладів на трьох дослідних полігонах: "Дністровський",
"Одеський" і "Чорноморський".
Вимірювання сумарної дози іонізуючого гамма- та бета-випромінення за допомогою
дозиметра-радіометра МКС-05 показало дуже низькі значення доз для гамма-випромінення та
нульові для бета-випромінення.
У результаті опробування визначено візуальні особливості поверхневого шару донних
осадків. Встановлено, що на опробуваних ділянках черепашники та детритові черепашкові
піски чергуються з пелітовими мулами. Практично всі підняті зразки мають ознаки впливу
сірководню – сліди гідротроїліту, чорне забарвлення черепашок, часто відчутно відповідний
запах. Зустрічаються включення напівобкатаних уламків теригенних осадових порід (вапняки,
пісковики; присутні зерна кварцу) та рештки неживої біоти, іноді присутня жива фауна та
водорості. Зразок пелітового мулу з глибини 28 м має характерний для сапропелевих мулів
оливково-зелений відтінок.
Нижче наведено короткий опис і зображення (табл. 2) характерних донних порід
Північно-західного шельфу в районі Одеської затоки.
Полігон "Дністровський" (рис. 3).

Рис. 3. Розташування станцій геологічного опробування на
полігоні "Дністровський", "Чорне море – 2019"
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Таблиця 2 – Характерні зразки поверхневих донних осадків північно-західної частини
Північно-західного шельфу Чорного моря

а – полігон
"Дністровський", Ст. 1/21
(глиб. 6,8 м)

б – полігон "Дністровський",
Ст. 2/20 (глиб. 11,8 м)

в – полігон
"Дністровський", Ст. 3/19
(глиб. 12 м)

г – полігон
"Дністровський", Ст. 5/17
(глиб. 10,2 м)

д – полігон "Одеський",
Ст. 8/23 (глиб. 22 м)

е – полігон "Одеський",
Ст. 10/25 (глиб. 21-22 м)

ж – полігон "Одеський",
Ст. 15/19 (глиб. 15 м)

к – полігон "Одеський",
Ст. 16/22 (глиб. 12 м)

л – полігон
"Чорноморський",
Ст. 18/2 (глиб. 21 м)

м – полігон
"Чорноморський",
Ст.20/6 (глиб. 28 м)

н – полігон
"Чорноморський", Ст.21/12
(глиб. 26 м)

п – полігон
"Чорноморський",
Ст.22/9 (глиб. 13 м)
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Ст. 1/21 (табл. 2а): пісок різнозернистий, до грубозернистого, сірувато-жовтокоричневий, з великою кількістю стулок двостулкових молюсків і черепашкового детриту. Без
запаху.
Ст. 2/20 (табл. 2б): пісок середньозернистий, сірий, з великою кількістю стулок
двостулкових молюсків і черепашкового детриту, зі шматочками водоростей і живою фауною.
Без запаху.
Ст. 3/19 (табл. 2в): пісок різнозернистий, детритовий, сірий, зі стулками неживих
двостулкових молюсків (переважно мідій), зі шматочками водоростей. Без запаху.
Ст. 5/17 (табл. 2г): черепашковий детрит різного розміру, з більш крупними уламками
стулок і цілими стулками двостулкових молюсків. Із запахом сірководню.
Полігон "Одеський" (рис. 4).

Рис. 4. Розташування станцій геологічного опробування на полігоні "Одеський", "Чорне море – 2019"
Ст. 8/23 (табл. 2д): пеліт темно-сірий, до чорного, тонкозернистий, однорідний, з
домішкою світло-жовтого, пружний, але не тугий, з примазками гідротроїліту, з включеннями
черепашок двостулкових молюсків і корінців; добре тримає форму. Із запахом сірководню.
Ст. 10/25 (табл. 2е): мул пелітовий, дуже темний, темно-сірий, майже чорний, тримає
форму, міцний, в’язкий, липкий, з примазками гідротроїліту, з черепашковим детритом і
включеннями стулок двостулкових молюсків (мідії та ін.), з корінцями. Дуже сильний запах
сірководню.
Ст. 15/19 (табл. 2ж): черепашковий детрит з неживими стулками різних двостулкових
молюсків, є жива фауна (живі мідії); з домішкою мулу сірувато-світло-жовтого, липкого, з
піщаним матеріалом, з корінцями рослин, з примазками гідротроїліту. Без запаху.
Ст. 16/22 (табл. 2к): черепашник, черепашковий детрит з двостулковими молюсками
(мідії та ін.), з живими мідіями, з живою фауною (гастроподи), з водоростями; фауністичне
включення (трубочка шляху хробака-мулоїда) та уламок теригенної осадової породи розміром
1,5х1,5 см, слабко обкатаний. Без запаху.
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Полігон "Чорноморський" (рис. 5)

Рис. 5. Розташування станцій геологічного опробування на
полігоні "Чорноморський", "Чорне море – 2019"
Ст. 18/2 (табл. 2л): мул пелітовий, темно-сірий, з домішкою алевритового матеріалу,
міцний, тримає форму, з примазками гідротроїліту, з черепашковим детритом і стулками
двостулкових молюсків, з корінцями різного розміру та включенням уламкового матеріалу
(шматочок кістки чи уламок камінця). Запах сірководню.
Ст. 20/6 (табл. 2м): мул пелітовий, схожий на сапропелеподібний, з легким зеленуватооливковим відтінком, однорідний, м’який, липкий, тримає форму, з включенням уламків
стулок двостулкових молюсків (мідії), з корінцями. Запах сірководню.
Ст. 21/12 (табл. 2н): мул пелітовий, темно-стально-сірий, з промазками сіро-жовтого,
пружний, липкий, в’язкий, з примазками гідротроїліту, з черепашковим матеріалом (стулки
двостулкових молюсків), з живою фауною (мідії). Слабкий запах сірководню.
Ст. 22/9 (табл. 2п): черепашковий детрит різного розміру з цілими стулками
двостулкових молюсків (мідії, кардіїди), частина стулок має чорне забарвлення, є жива фауна
(двостулки); з домішкою піску грубозернистого, з промазками сірого мулу. Включення
напівобкатаного уламку стулки устриці.
Зібраний у польових умовах матеріал, а також результати наступних аналітичних
досліджень, зберігатимуться в БОД, де поповнять наявну інформацію.
Висновки:
- у морських і річкових умовах було відпрацьовано адаптовану до сучасних умов
технологію збору та збереження геологічних даних як на польовому, так і камеральному етапі:
було відібрано інтегральні проби поверхневого шару донних морських і річкових ґрунтів за
допомогою розробленого та створеного тросового ковшового дночерпака Петерсена;
- виявлено сучасний розподіл донного морського (річкового) ґрунту, зроблено
візуальний опис піднятих осадків з визначенням літологічного складу та наявності
макроскопічних включень;
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- відібрані зразки було запаковано та організовано їх доставку до місця зберігання
зібраного геологічного матеріалу з метою подальших камеральної обробки та проведення
необхідних лабораторних аналізів;
- розпочате удосконалення технології збору та збереження геологічної складової
океанологічних даних має в подальшому сприяти обміну накопиченою інформацією між
науковими установами НАН України та іншими організаціями;
- одержання актуальних емпіричних даних при правильному використанні сприятиме, у
тому числі, підсиленню навігаційної безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах і в
територіальному морі України за рахунок виявлення сучасних тенденцій загальних змін
рельєфу дна, характеру його поверхні та особливостей осадконакопичення;
- зібрані й накопичені дані буде використано для розробки, формування та поповнення
спеціалізованих баз гідрографічного фрагмента БОД НАН України.
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Аннотация
В статье приведена информация о первых результатах изучения донного материала, отобранного
во время осуществления геологических работ в составе комплексных научно-исследовательских
экспедиций "Дунай – 2019" и "Черное море – 2019", проведенных в рамках Соглашения о научнотехническом сотрудничестве между государственными учреждениями "Научный гидрофизический
центр Национальной академии наук Украины" и "Госгидрография". Цель экспедиционных
геологических исследований – получение актуальных эмпирических данных для выявления общих
тенденций изменений рельефа дна, характера поверхности и особенностей осадконакопления.
Комплексными экспедициями были собраны фактические данные о гидрографическом,
гидроакустическом и гидрологическом состоянии исследованных акваторий и в тестовом режиме
проведено геологическое опробование дна прибрежной части северо-западного шельфа Черного моря
и дельтовой части Дуная (в пределах Украины) с применением разработанного, созданного и
подготовленного геологического оборудования. Информация о работах пополнила банк
океанографических данных НАН Украины. Практическое значение полученных результатов состоит в
отработке в полевых условиях технологии геологического опробования и дальнейших камеральных
работ.
Ключевые слова: научно-исследовательское судно, комплексные научно-исследовательские
экспедиции, геология, донные отложения, банк океанографических данных, Дунай, Чорное море
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Scientific cruise research 2019
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Abstract
The article provides information on the first results of the study of bottom material taken during
geological works in the framework of complex research expeditions "Danube-2019" and "Black Sea-2019" in
accordance with the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between Scientific Hydrophysical
Centre of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Hydrography Service. The purpose of
expeditionary geological research was to obtain relevant empirical data on general trends in changes in bottom
topography and main features of floor surface and sedimentation.
Comprehensive expeditions collected factual data on the hydrographic, hydroacoustic and hydrological
status of the studied waters and in a test mode made geological sampling of the bottom of the North-Western
shelf coastal part of the Black Sea and the Danube mouth (within Ukraine) using developed and prepared
equipment. Information about the works was added to the oceanographic data bank of the National Academy
of Sciences of Ukraine. The practical significance of the obtained results is to field test the technology of
geological sampling and further cameral work.
Key words: research vessels, complex research expeditions, geology, bottom sediments, oceanographic
data bank, the Danube, the Black Sea
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Анотація
У статті описано основні результати оцінювання ефективності діяльності Державної установи
"Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України" за період 2015-2019 років, яке
було проведено експертною комісією НАН України у 2020 році.
Ключові слова: оцінювання ефективності діяльності, експертна комісія, океанографія

Вступ. На виконання розпорядження Президії Національної академії наук України від
25 жовтня 2019 р. № 570 "Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України у
2020 році" Експертною комісією з оцінювання ефективності діяльності Державної установи
"Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України" (далі – ЕК) проведено
оцінювання ефективності діяльності Державної установи "Науковий гідрофізичний центр
Національної академії наук України" (далі – Гідрофізичний центр) за період 2015-2019 років.
Метою ЕК було отримання об’єктивної оцінки ефективності діяльності Гідрофізичного
центру з урахуванням наявних умов кадрового, інформаційного, фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення; стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності;
прийняття обґрунтованих управлінських, організаційних та фінансових рішень; наближення
до європейської практики оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Оцінювання
проведено за критеріями відповідно до вимог Методики оцінювання ефективності діяльності
наукових установ НАН України, що затверджена постановою Президії НАН України від
15 березня 2017 р. № 75 (зі змінами).
Державна установа "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук
України" є державною науковою установою, яка заснована на державній формі власності,
перебуває у віданні Національної академії наук України (далі – НАН України) та входить до
складу Відділення наук про Землю НАН України.
Відповідно до положень Статуту головною метою діяльності Гідрофізичного центру є:
отримання нових та узагальнення наявних знань про Світовий океан; організація та
проведення прикладних і фундаментальних наукових досліджень його природи; створення,
забезпечення функціонування та наповнення автоматизованого банку цифрових
океанографічних даних на основі результатів комплексних (передусім, експедиційних)
наукових досліджень закономірностей формування й еволюції морських (річкових) систем
Азово-Чорноморського басейну та інших районів Світового океану, а також інтегрування
зазначеного банку в державну систему інформаційних ресурсів і систему міжнародного
обміну океанографічними даними; організація та забезпечення функціонування центру
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колективного використання науково-дослідних суден.
Відповідно до Статуту діяльність Гідрофізичного центру здійснюється за такими
науковими напрямами:
- виконання гідрофізичних досліджень.
Гідрофізичний центр має унікальний, власними силами розроблений комплекс
гідроакустичних засобів, за допомогою якого спроможний забезпечити обстеження дна
морських і річкових акваторій з високою роздільною здатністю, у тому числі: здійснювати
пошук затонулих об’єктів, зокрема маломірних і замулених; одержувати інформацію про
рельєф і структуру дна; виявляти об’єкти з прив’язкою до координат і часу зі створенням
електронного планшета руху носія. Зокрема у 2018-2019 рр. Гідрофізичний центр разом з
Державною установою "Держгідрографія" Державної служби морського та річкового
транспорту України (далі – ДУ "Держгідрографія") організував і виконав сім комплексних
наукових експедицій у морських і річкових акваторіях України, під час яких науковці
Гідрофізичного центру здійснювали дослідження у сфері гідроакустики та морської геології.
- формування та ведення автоматизованого банку океанографічних даних,
удосконалення й розроблення технологій збирання, оброблення, забезпечення
довгострокової архівації, системного аналізу та обміну океанографічною інформацією.
Починаючи з 2016 р. Гідрофізичний центр розпочав роботи з відродження Банку
океанографічних даних НАН України (далі – БОД). Формування БОД дозволить як
здійснювати збір, збереження (архівацію) та обмін океанографічними даними, отриманими у
результаті морських досліджень установами Національної академії наук України, так і брати
участь у міжнародному обміні океанографічними даними в рамках програми "Міжнародний
обмін океанографічними даними та інформацією" Міжурядової океанографічної комісії
ЮНЕСКО, а також в інших програмах і проєктах.
БОД сприятиме підвищенню ефективності морської діяльності шляхом надання
актуальних, достовірних і комплексних океанографічних даних та інформації про обстановку
в морських акваторіях і приморських районах Азово-Чорноморського басейну.
- організація та забезпечення виконання комплексних (гідрофізичних,
гідрохімічних, гідробіологічних, а також морських геолого-географічних та екологічних)
експедиційних наукових досліджень на морських і річкових науково-дослідних суднах.
Дослідження морів та океанів включено до Основних наукових напрямів і
найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних,
суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2019-2023 роки,
затверджених постановою Президії НАН України від 30 січня 2019 р. № 30.
Концепція цільового науково-технічного проєкту "Комплексні експедиційні
дослідження Азово-Чорноморського басейну" на період 2016-2019 років, затверджена
постановою Президії НАН України від 07 липня 2016 р. № 119, передбачає щорічне
проведення НАН України комплексних експедиційних досліджень в Азово-Чорноморському
басейні. При цьому централізовану організацію та виконання зазначених морських (річкових)
експедиційних досліджень з використанням науково-дослідницьких суден "Верещагино" та
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"Гідробіолог" НАН України покладено на Державну установу "Науковий гідрофізичний центр
Національної академії наук України".
Протягом 2017-2018 рр. на баланс і в оперативне управління Гідрофізичного центру було
передано декілька науково-дослідницьких суден (далі – НДС) Національної академії наук
України. На момент передачі всі судна потребували проведення капітального ремонту,
модернізації та спеціальної підготовки для їх використання в інтересах дослідження морського
та річкового середовища. У 2017-2019 рр. розпочалися та продовжуються до сьогодні
судноремонтні роботи на низці НДС (див. далі).
В умовах тимчасової (до завершення судноремонтних робіт) відсутності можливості
використовувати власні НДС, Гідрофізичний центр, як зазначалося раніше, протягом 20182019 рр. використовував спеціалізовані судна ДУ "Держгідрографія" для організації та
забезпечення виконання семи комплексних наукових експедицій у галузі океанографії з метою
вивчення стану морського та річкового середовища гідрофізичними (гідроакустичними)
методами досліджень, а також збору та накопичення відповідних океанографічних даних в
акваторіях: Канівського водосховища річки Дніпро, північно-західної частини Чорного моря
(2018 р.), р. Дунай (гирло Бистре, Очаківське гирло і Соломонов рукав), р. Дунай (рукави
Прямий, Іванешть, Катенька, Машенька та Соломонов), північно-західної частини Чорного
моря (2019 р.), Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу (БДЛК) та Одеської затоки,
р. Прип’ять (в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника).
При підготовці до проведення експедицій у 2018 р. Гідрофізичним центром було
розроблено Тимчасове положення про організацію та проведення експедиційних досліджень
у Державній установі "Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України".
Виконання комплексних (гідрофізичних, гідрохімічних, гідробіологічних, а також
морських геолого-географічних та екологічних) експедиційних наукових досліджень на
морських і річкових НДС забезпечує здійснення моніторингу внутрішніх і морських акваторій
України, збір даних у прилеглих акваторіях, які зазнають значного антропогенного впливу,
присутність прапора України на морських теренах, що особливо важливо в нинішній
геополітичній ситуації для підвищення авторитету України як морської держави.
- організація утримання (ремонту та модернізації), використання, утилізації,
будівництва (придбання) самохідних і несамохідних плавучих споруд (в тому числі
науково-дослідних і маломірних суден) та інших морських технічних засобів.
Станом на 1995 р. Україна мала у своєму розпорядженні 95 науково-дослідницьких
суден, з яких 27 належали НАН України. На сьогодні у власності НАН України залишилось
п’ять суден, які передано на баланс і в оперативне управління Державної установи "Науковий
гідрофізичний центр Національної академії наук України". Таким чином, Гідрофізичний центр
є судновласником науково-дослідницьких суден "Гідробіолог", "Анатолій Гончар", "Корвет",
"Академік Вернадський" і судна "Верещагино".
До 70% фінансування Гідрофізичного центру у 2017-2019 рр. було спрямовано на
утримання, ремонт і модернізацію науково-дослідницьких суден. У 2017-2018 рр. на
Іллічівському судноремонтному заводі (ПрАТ "ІСРЗ") виконано 1-й етап робіт із
переобладнання судна "Верещагино" до класу науково-дослідницьких (подальші роботи
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тимчасово призупинено до уточнення фінансових спроможностей НАН України). У 2019 р.
згідно з рішенням НАН України розпочато капітальний ремонт науково-дослідницького судна
"Гідробіолог" НАН України на виробничих потужностях Київського суднобудівельносудноремонтного заводу. Також власними силами Гідрофізичного центру із залученням
спеціалізованих організацій здійснюється ремонт і переобладнання науково-дослідницького
судна "Анатолій Гончар".
Гідрофізичний центр передбачає завершити ремонт НДС "Анатолій Гончар" та
"Гідробіолог" у 2021 році за умови достатнього матеріального забезпечення та технічної
модернізації цих НДС і стане спроможним забезпечити належне виконання морських і
річкових експедиційних робіт.
У рамках переоснащення НДС Гідрофізичним центром розроблено та виготовлено драгу,
ґрунтову ударну трубку та ковшовий тросовий дночерпак Петерсена для відбору проб донного
ґрунту під час експедиційних морських і річкових геологічних робіт.
Важливість наукових напрямів діяльності Гідрофізичного центру відповідає та
підсилюється започаткованим Десятиліттям Організації Об’єднаних Націй, яке присвячено
науці про океан в інтересах сталого розвитку (2021-2030 рр.), що проголошене резолюцією
(A/RES/72/73) Генеральної Асамблеї ООН (далі – Десятиліття). З метою підготовки до
проведення Десятиліття ООН постановою Президії НАН України від 27 лютого 2019 р. № 62
створено Раду з досліджень Світового океану НАН України. Зазначеною Радою підготовлено
проєкт Концепції комплексної програми наукових досліджень НАН України "Комплексні
дослідження Азово-Чорноморського басейну та інших районів Світового океану в інтересах
зміцнення морського потенціалу України" на 2020-2025 роки.
Результати наукової діяльності Гідрофізичного центру використовують і застосовують
для удосконалення морської діяльності в Україні.
Зокрема результати роботи Гідрофізичного центру, отримані при проведенні
комплексних наукових експедицій, використовували у виробничій діяльності
ДУ "Держгідрографія" в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства.
Результати роботи Гідрофізичного центру, отримані при виконанні комплексної
наукової експедиції "Прип’ять-2019", важливі для виробничої діяльності Чорнобильського
радіаційно-екологічного біосферного заповідника з метою прокладання нових безпечних
маршрутів відвідування Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного
(обов’язкового) відселення з використанням водних шляхів річки Прип’ять.
Виконання директором Гідрофізичного центру членом-кореспондентом НАН України
Щипцовим О.А. функцій національного координатора з питань управління обміном
океанографічними даними програми "Міжнародний обмін океанографічними даними та
інформації" Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО протягом 2016-2019 рр. було
враховано в діяльності Національної комісії України у справах ЮНЕСКО в інтересах захисту
інтересів України в Міжурядовій океанографічній комісії ЮНЕСКО у складних геополітичних
умовах.
Також варто зазначити, що результати виконання гідрофізичних, у першу чергу,
гідроакустичних досліджень на базі розробленого, удосконаленого й оптимізованого
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комплексу гідроакустичних панорамних засобів обстеження акваторій і технологій
дослідження дна та підводних об’єктів, а також спеціальних технічних засобів для
вимірювання гідрофізичних параметрів з борту судна, безпілотних підводних і літальних
апаратів, можуть широко використовувати всі зацікавлені наукові установи та виробничі
організації для: дослідження та моделювання рельєфу дна, профілювання й стратифікації
донних відкладів; гідрофізичного обстеження небезпечних ділянок акваторій Чорного й
Азовського морів і внутрішніх водних шляхів України.
Передбачається, що результати наукової роботи зі створення БОД дозволять
здійснювати збір, збереження (архівацію) та обмін океанографічних даних, отриманих у
результаті морських і річкових досліджень установами Національної академії наук України,
діяльність яких пов’язана з вивченням Світового океану.
Суднові, апаратні та інтелектуальні можливості Гідрофізичного центру можна
використовувати для тестування нових дослідних зразків навігаційного, гідроакустичного,
геологічного та іншого наукового обладнання на суднах НАН України.
Рівень кваліфікації науковців і фахівців Гідрофізичного центру відповідає вимогам для
їх залучення до виконання експертної, науково-інформаційної, винахідницької та патентноліцензійної роботи у межах відповідних напрямів наукової діяльності Гідрофізичного центру,
зокрема для участі в організації наукових, у тому числі міжнародних, експедиційних
досліджень морського та річкового середовища, виконання на замовлення наукових і науковотехнічних експертиз, надання науково-методичних та інших рекомендацій у межах
компетенції, консультаційних й інформаційних послуг і наукової підтримки діяльності,
пов’язаної з океанографічним і гідрографічним забезпеченням мореплавства, організації та
проведення навчальних і виробничих практик для студентів вищих навчальних закладів у
галузі океанографії.
Гідрофізичний центр здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та
іноземними установами з питань міжнародного обміну океанографічними даними та
інформацією, а також організації та проведення експедиційних досліджень з використанням
НДС.
Як відомо, Україна є членом Міжурядової океанографічної комісії (далі – МОК)
ЮНЕСКО, а також учасником програми "Міжнародний обмін океанографічними даними та
інформації" (далі – МООД) МОК ЮНЕСКО. Однак втрата Морського гідрофізичного
інституту НАН України та Національного банку океанографічних даних у зв’язку з подіями в
Автономній Республіці Крим призвела до фактичного призупинення участі України в
Програмі МООД МОК ЮНЕСКО з 2014 року.
У 2016 р. функції національного координатора з питань управління обміном
океанографічними даними МООД покладено на в.о. директора Гідрофізичного центра
Олександра Щипцова (лист НАН України від 08 вересня 2016 р. № 9п/1669-5), а основні
завдання Гідрофізичного центру було доповнено завданням щодо "формування та ведення
автоматизованого банку океанографічних даних, удосконалення та розроблення технологій
збирання, оброблення, забезпечення довгострокової архівації, системного аналізу й обміну
океанографічною інформацією".
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Директор Гідрофізичного центру член-кореспондент НАН України Олександр Щипцов
виконував обовʼязки національного координатора з питань управління обміном
океанографічними даними МООД МОК ЮНЕСКО протягом 2016-2019 років. На нараді
керівників секцій Міжвідомчої координаційної ради з питань морських досліджень
Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України на тему "Деякі
питання науково-організаційного забезпечення морських досліджень", що відбулася
21 березня 2019 р., за пропозицією Олександра Щипцова його було звільнено від виконання
обовʼязків національного координатора у зв’язку з успішним завершенням дорученої йому
місії. Від імені керівників секцій Міжвідомчої координаційної ради було висловлено подяку
члену-кореспонденту НАН України Олександру Щипцову за виконану роботу, спрямовану на
зміцнення міжнародного авторитету та позицій України в МОК ЮНЕСКО.
Гідрофізичний центр також бере участь у проєкті "Мережа океанографічних даних та
інформації Чорного моря" МОК ЮНЕСКО (далі – ODIN-Black Sea). Представники
Гідрофізичного центру у 2017 та 2019 роках брали участь у Шостому та Сьомому засіданнях
Керуючого комітету проєкту ODIN-Black Sea, які відбулися в м. Остенде.
Гідрофізичний центр активно співпрацює з різними цільовими аудиторіями з питань
надання наукових консультацій: органами державної влади та місцевого самоврядування,
зокрема з Київською міською державною адміністрацією, обласними державними
адміністраціями, Військово-Морськими Силами Збройних Сил України, установами,
організаціями та підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України, Міністерством інфраструктури України, Державною
службою геології та надр України, Державною службою морського та річкового транспорту
України, Державним агентством водних ресурсів України, Державним агентством України з
управління зоною відчуження, науковими установами та закладами вищої освіти,
Міжвідомчою координаційною радою з питань морських досліджень Міністерства освіти і
науки України та Національної академії наук України (далі – Міжвідомча координаційна
рада).
Гідрофізичний центр регулярно проводить наукові заходи (конференції, семінари,
наради тощо) за основними науковими напрямами своєї діяльності та долучається до
громадських обговорень. Використовуючи усі можливі способи і платформи, Гідрофізичний
центр активно пропагує та популяризує отримані наукові результати, постійно сприяє
підвищенню престижу наукової діяльності в галузі океанографії шляхом організації та участі
у різних публічних заходах, таких як експедиції, конференції для ЗМІ, наукові конференції та
семінари, координаційні наради. За участі співробітників Гідрофізичного центру проведено
низку публічних заходів, до висвітлення яких були залучені ЗМІ: захід, присвячений
Міжнародному Дню Дніпра (м. Дніпро, 2015 р.); тематична прес-конференція "Науковотехнічне співробітництво профільних установ Міністерства інфраструктури України та
Національної академії наук України в галузі гідрографії та океанографії: стан і перспективи"
(м. Київ, 2018 р.); тематична прес-конференція для ЗМІ "Підсумки спільної морської
комплексної науково-дослідної експедиції "Чорне море – 2018" (м. Одеса, 2018 р.); пресконференція для ЗМІ "Презентація результатів спільної річкової комплексної науково150
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дослідної експедиції "Прип’ять – 2019" (м. Київ, 2019 р.). Для зв’язків з громадськістю
використовується веб-сайт Гідрофізичного центру http://oceanography.org.ua/ (далі – Сайт), де
постійно оновлюється інформація. Наукові співробітники публікують результати наукових
досліджень у журналах, що визнані на міжнародному рівні, беруть участь в міжнародних
конференціях, обговореннях та інших заходах. Проводяться роботи зі створення об’єктів
права інтелектуальної власності: за звітний період на балансі Гідрофізичного центру
обліковувалось 24 патенти України на винаходи.
Гідрографічний центр активно співпрацює з навчальними закладами у сферах, що
стосуються виконання його статутних завдань; вітчизняними науковими установами,
підприємствами та організаціями, що входять до сфери управління як Національної академії
наук України, так й інших міністерств та відомств.
Гідрофізичний центр надає сприяння кар’єрному зростанню молодих науковців. У
2019 році молодий науковець Сергій Федосеєнков захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.22 – "Геофізика". Інші наукові
співробітники працюють над дисертаційними роботами на здобуття наукового ступеню
доктора філософії.
Науковці Гідрофізичного центру входять до складу спеціалізованих вчених рад з правом
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня, які
функціонують при вищих навчальних закладах.
Висновки. На підставі результатів відвідання Гідрофізичного центру, ознайомлення з
його діяльністю та найбільш вагомими результатами фундаментальних і прикладних
досліджень, проведення аналізу анкети Гідрофізичного центру, перевірки об’єктивності
наданої інформації та спілкування з співробітниками Гідрофізичного центру, Експертна
комісія дійшла таких висновків:
- наукова діяльність Гідрофізичного центру у звітному періоді відповідала основним
напрямам наукових досліджень, затвердженим Президією НАН України, та була спрямована
на результативну роботу в галузі океанографії;
- результати діяльності Гідрофізичного центру є важливими як з фундаментальної, так і
з прикладної точок зору та належним чином висвітлені у вітчизняних і міжнародних фахових
виданнях і наукових конференціях;
- незважаючи на складні економічні умови, Гідрофізичному центру вдається зберігати
ядро свого наукового колективу;
- Гідрофізичний центр виробив загальну концепцію діяльності, оптимальну структуру та
має багаторічний досвід у своїй області, що дозволяє йому ефективно вирішувати поставлені
задачі та виконувати НДР. Кожен підрозділ виконує завдання, які випливають із цілісного та
системного спрямування діяльності установи.
Серед найбільш вагомих наукових результатів діяльності Гідрофізичного центру такі:
- організовано та забезпечено виконання сімох комплексних науково-дослідних
експедицій з метою вивчення стану морського та річкового середовища гідрофізичними та
гідроакустичними методами, а також збору та накопичення океанографічних даних;
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- запропоновано методику оцінки характеристик шаруватого середовища, основану на
залежності форми проекції обраного рівня коефіцієнту відбиття на площину характеристик
середовища для різних кутів падіння плоскої хвилі при фіксованій частоті випромінювання,
яку перевірено на модельних даних та яка дозволяє проводити реконструкцію параметрів
середовища за експериментальними даними;
- вперше запропоновано гідролокаційну систему з розширеною смугою пропускання (без
зниження її енергетичних показників), яка дозволяє розширити смуги пропускання
приймально-передавальних трактів гідролокаційної системи, що працюють із використанням
широкосмугових частотно-модульованих сигналів;
- запропоновано та реалізовано метод попередньої обробки даних, отриманих
гідролокатором бічного огляду (ГБО), який визначає окремо поправкові коефіцієнти
діапазонної й кутової залежностей, виходячи безпосередньо з даних ехограми ГБО;
- розроблено математичний апарат зондуючого та прийнятого (розсіяного в зворотному
напрямку від дна) сигналу ГБО;
- здійснено опис загальних принципів створення комплексу модульних лабораторій
НДС, розроблено проєкт створення комплексу суднових науково-дослідних лабораторій за
модульним принципом у складі дев’яти лабораторій;
- частково відновлено базу цифрових океанографічних даних НАН України у частині
даних про морські дослідження до 2014 року;
- виконано площинну гідроакустичну зйомку дна та водної товщі загальною площею
понад 220 км2, що дало змогу виявити та дослідити затоплені об’єкти природного та
техногенного походження; визначено їх географічні координати та розміри, побудовано
тривимірні схеми інтенсивностей відбитого сигналу;
- вперше виконано оцінку газоносності донних відкладів за реальною профілограмою з
використанням модельної профілограми та розглянуто особливості розповсюдження
газонасичених відкладів за даними гідроакустичної зйомки;
- вперше виконано математичні числові розрахунки моделі часової залежності форми
акустичної інтенсивності відбитого сигналу від дна. Модель враховує характеристики й
геометрію ехолота: характеристика направленості перетворювача, відстань від дна,
характеристики випромінюваного звукового імпульсу; фактори навколишнього середовища:
сферичне поширення й втрати при поглинанні, зворотне розсіювання сигналу на межі розділу
вода–дно;
- підготовлено для тестування в робочому режимі версію БОД на базі зібраних
емпіричних даних: результати гідроакустичних досліджень за 2018-2019 рр., архів історичних
даних результатів вимірювань гідрологічним CTD-зондом, зібраних під час власних
експедицій, архів даних про рейси НДС.
На основі аналізу бюджетів Гідрофізичного центру за звітний період комісія встановила
недостатність фінансування установи. Гідрофізичний центр відчуває потребу в ремонті та
модернізації науково-дослідницьких суден, підвищенні оплати праці членів екіпажів НДС,
придбанні обладнання та ліцензійного програмного забезпечення.
Перевагами Гідрофізичного центру є:
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- висока кваліфікація та досвід співробітників, що дозволяє забезпечити виконання
фундаментальних і прикладних досліджень на сучасному науковому рівні за всіма напрямами
наукової діяльності Гідрофізичного центру;
- унікальне поєднання науковців і досвідчених фахівців з питань судноплавства, що
дозволяє використовувати науково-дослідницькі судна НАН України для проведення
комплексних експедиційних досліджень морського та річкового середовища;
- наявність науково-дослідницьких суден та обладнання, необхідних для
океанографічних досліджень;
- наявність трьох баз експедиційного флоту в різних регіонах України (м. Київ,
м. Запоріжжя та м. Одеса), що дозволяє утримувати науково-дослідницькі судна НАН України
та відповідне обладнання.
У цілому Державна установа "Науковий гідрофізичний центр Національної
академії наук України" займає стабільні позиції на національному рівні, є провідною
установою за певними напрямами наукових досліджень і розробок, впроваджень
конкретних видів наукової та технічної продукції, має вагомі результати для
забезпечення розвитку науки і практики у сфері океанографії та значний потенціал для
наукового, технічного й соціального розвитку країни, проявляє активність щодо
інтеграції у світовий науковий простір з урахуванням національних інтересів.
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Аннотация
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