
На природничому факультеті, в 
Музеї природи ЖДУ імені І. Франка є 

свій «шматочок Антарктиди» 
 
 
 
 
 

 
да — континент у південній півкулі навколо 

географічного південного полюса,  



омивається Південним океаном,  

охоплює приблизно 10% суходолу Землі.  

там міститься 90% світових запасів криги, в 

яких сконцентровано 70% прісної води на Землі. 



«Академік Вернадський» — 
єдина українська антарктична 
станція, розташована на мисі 
Марина острова Галіндез за 7 
кілометрів від західного 
узбережжя Антарктичного 
півострова.  
Вона працює цілий рік і є 
метеорологічною та географічною 
обсерваторією.  

Заснована у 1953 році як 
британська  наукова станція «Фарадей»;  
в лютому 1996 року була придбана Україною 
за символічну ціну в один фунт стерлінгів у 
Британії;  
передана Англійським Антарктичним 
Товариством та перейменована на честь 
видатного українського вченого 
академіка Володимира Івановича Вернадського, 
першого президента НАН України. 



Проведення наукових досліджень на Шостому 
континенті — це головне призначення української 
антарктичної станції «Академік Вернадський». 
Для виконання цієї задачі підпорядковано всю 
життєдіяльність станції та Національного 
антарктичного наукового центру. 



Фауна і флора 
Антарктиди по 
різноманіттю видів 
бідніші Арктики, оскільки 
клімат південного полюсу 
суворіше північного.  
Навіть мохи та 
лишайники можна 
знайти, доклавши зусиль.  
Ґрунту тут немає. 



Тільки в Антарктиді можна зустріти пінгвінів 
всіх видів: 
королівського,  
Аделі,  
золотоволосого,  
галапагоського,  
імператорського.  
 
 
 
 
 
 
 
А також багато перелітних птахів,  
кілька видів тюленів,  
а ось білих ведмедів немає, вони мешкають в 
Арктиці, на Північному полюсі. 



Випускнику природничого факультету, Весельському Миколі Францовичу 
пощастило стати учасником ХVІІІ Української антарктичної експедиції у 
2014 році і працювати біологом-зимівником. З 1994 р. і по теперішній час 
він працює таксидермістом та науковим співробітником відділу природи 
Житомирського обласного краєзнавчого музею, за сумісництвом – 
асистентом кафедри зоології ЖДУ. Зараз Микола Францович знову на 
південному полюсі. Сфера наукових інтересів його дуже широка: 
палеонтологія, гідробіологія, орнітологія, теріологія та природнича музеологія.  



Наш “шматочок Антарктиди” 
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