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Міністр освіти і науки Лілія Гриневич взяла участь в урочистій
зустрічі ХХ Української антарктичної експедиції
20 квітня 2016 р. у Національному антарктичному науковому центрі
МОН України за участі міністра освіти і науки України Л. Гриневич,
заступника міністра М. Стріхи відбулася урочиста зустріч ювілейної 20-ї
Української антарктичної експедиції, що повернулася після року роботи на
антарктичній станції «Академік Вернадський» (о. Галіндез Аргентинського
архіпелагу) (Міністерство освіти і науки України).
У заході взяли участь перший віце-президент Національної академії наук
України А. Наумовець, доктор геолого-мінералогічних наук НАН України
П. Гожик, академік НАН України В. Старостенко, президент МАН України
С. Довгий, директор Державного фонду фундаментальних досліджень
Б. Гриньов, директор Головної астрономічної обсерваторії Я. Яцків, члени
команди антарктичної експедиції, представники громадськості та ЗМІ.
Міністр освіти і науки наголосила на важливості роботи ХХ Української
антарктичної експедиції. За словами міністра, успішне виконання завдань
Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в
Антарктиці на 2011–2020 рр., а також модернізація станції «Академік
Вернадський», завдань з формування національної бази антарктичних даних
– все це свідчить про відповідальну працю людей, які працюють на благо
країни.
Л. Гриневич передала вітання Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з
поверненням експедиції додому та успішним виконанням своєї місії.
Члени команди полярників були нагороджені відзнаками Міністерства
освіти і науки, Національної академії наук України та Малої академії наук
України.
Слід зазначити, що до складу ювілейної ХХ Української антарктичної
експедиції увійшли 12 фахівців з різних міст України. Серед зимівників –
7 науковців (біологи, метеорологи, геофізики) та 5 співробітників, які
забезпечували безперебійне функціонування різноманітних систем станції
«Академік Вернадський» (механік, дизеліст, адміністратор засобів зв’язку), а
також відповідали за здоров’я і харчування полярників (лікар і кухар).
Керував експедицією науковий співробітник відділу геологічних та
геофізичних досліджень НАНЦ МОН України В. Лук’ященко, котрий уже
двічі очолював команду українських арктичних зимівників.
Двадцята антарктична експедиція працювала над підсумками
комплексних досліджень щодо створення екологічного охоронюваного

морського району в прибережних зонах станції «Академік Вернадський»,
моніторингом навколишнього середовища, команда вивчала рельєф
океанського дна, здійснювала медико-психологічні дослідження.

