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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах НТР середини ХХ ст. українська наука 
«сформувала унікальний за широтою діапазону дослідницький комплекс, що 
органічно поєднував ефективну розробку фундаментальних наукових проблем із 
розв’язанням актуальних завдань науково-технологічного й соціально-економічного 
розвитку» ( за Б. Патоном). Українські вчені активно долучилися до масштабних 
досліджень шостого континенту – Антарктиди.

В умовах соціально-економічних викликів ХХІ ст., вичерпності земних 
ресурсів наукова присутність України в Антарктиді має стратегічне значення, 
оскільки в майбутньому, як зазначає професор М. Стріха, розподіл доступу до 
ресурсів Антарктики буде здійснюватися насамперед за фактом присутності країни 
в регіоні та внеском у його вивчення. 

Міжнародна антарктична співпраця другої половини 1950-х –  1980-х рр. 
актуальна сьогодні як приклад солідарної участі народів у розв'язанні глобальних 
наукових проблем, насамперед екологічних, безпеки життєдіяльності людини та ін.

У дослідницьких практиках Антарктиди сформувалась особлива корпорація 
вчених-полярників, оригінальне інтелектуальне середовище, особливий соціум. Усе 
це становить певний інтерес для сучасної історичної науки в аспекті не лише 
нагромадження та розвитку наукових знань, а й зміни стилю наукового мислення, 
поняттєвого простору науки про шостий континент.

Пріоритетні напрями наукових досліджень у суворих умовах Антарктиди 
забезпечувалися колективами вчених вітчизняних наукових установ і міжнародних 
організацій. Окрім того, наукові комунікації інтелектуальних груп південної 
полярної області цікавлять істориків з морально-етичних, ціннісних позицій щодо 
формування уявного образу вченого-полярника другої половини 1950-х – 1980-х рр., 
який має, окрім пізнавального, ще й виховне значення для прийдешніх поколінь 
дослідників антарктичних широт. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконане в рамках планових тем кафедри історії та культури України 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», «Людинознавча історія як ключовий дидактичний фактор 
сучасної історичної освіти у ВНЗ» (№  0112U002942) та «Становлення і розвиток 
наукових шкіл на теренах України в другій половині ХІХ –  на початку ХХІ ст.: 
зміни наукових концепцій, закономірності та механізми розвитку науки» 
(№ 0112U05221).

Мета дисертаційного дослідження полягає в з’ясуванні місця Антарктики в 
науковому дискурсі другої половини 1950-х – 1980-х рр. та її значення для розвитку 
вітчизняної науки й техніки.

Поставлена мета досягається шляхом реалізації таких основних завдань:
- відповідно до вимог сучасної історичної науки проаналізувати основні 
історіографічні етапи дослідження південної полярної області, наявну джерельну 
базу та визначити теоретико-методологічні основи відповідної проблематики;
- окреслити правове поле наукових досліджень південної полярної області;
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- з'ясувати найважливіші етапи наукових розвідок Антарктики, їх особливості, дати 
якісно-кількісну характеристику впливу НТР на вивчення шостого континенту;
- виявити якісні зміни в антарктичних дослідженнях другої половини 1960-х – 
початку 1970-х рр., відстежити структуризацію та інституціоналізацію наукових 
пошуків;
- розкрити пріоритетну наукову проблематику антарктичних досліджень другої 
половини 1950-х – 1980-х рр.;
- охарактеризувати інтелектуальне, професійне, соціокультурне поле вчених- 
полярників в умовах соціально-економічних, геополітичних змін другої половини 
1950-х –1980-х рр.;
- окреслити коло перспективних проблем, які потребують подальшого наукового 
дослідження та впровадження в навчально-науковий і виховний процес.

Об’єктом дослідження є контент наукових досліджень Антарктики другої 
половини 1950-х – 1980-х рр.

Предмет дослідження –  структуризація наукових пошуків, удосконалення 
дослідницького інструментарію, матеріально-технічне, логістичне забезпечення 
антарктичних станцій; формування соціуму вчених-полярників; міжнародна 
співпраця в Антарктиці в умовах НТР.

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину 1950-х рр. – 
1980-і рр. – період розширення географічних меж наукових розвідок в Антарктиці, 
їх інтенсифікації на основі впровадження найновіших досягнень НТР.

Територіальні межі дослідження окреслені Антарктикою –  південною 
полярною областю земної кулі, центральною частиною якої є материк Антарктида, 
де проходили дослідницькі практики другої половини 1950-х –  1980-х рр. Окрім 
того, автор розглядає інтелектуальний простір УРСР та СРСР як науково-
технологічний комплекс антарктичних досліджень, визначальний чинник 
інституціоналізації та структуризації досліджень південної полярної області. 

Методи дослідження. Методологічні засади дисертаційного дослідження 
базуються на принципах наступності, історизму, критики джерел. У роботі 
застосовано загальнонаукові методи класифікації, комплексного аналізу, 
міждисциплінарності, а також власне історичні: проблемно-хронологічний, 
порівняльно-історичний, описовий. Для поглибленого вивчення окремих аспектів 
досліджуваної проблеми стали в нагоді методи бібліографічного, історіографічного, 
статистичного аналізу тощо.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розкритті 
багатовимірного наукового дискурсу щодо місця й ролі Антарктики у виконанні 
комплексу фундаментальних і прикладних завдань науково-технічного, соціально-
екологічного розвитку цивілізованого світу другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Уперше:
- розкрито генезу історіографії антарктичних досліджень другої половини 
1950-х – 1980-х рр. для з'ясування структурно-функціональних складників наукових 
розвідок південної полярної області;
- окреслено правове поле наукових досліджень шостого континенту з огляду на 
геополітичні, антропологічні, соціокультурні інтереси країн і народів другої 
половини ХХ ст.;
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- з’ясовано якісно-кількісні зміни дослідницьких практик на кожному етапі 
вивчення Антарктики вітчизняними й зарубіжними науковими установами.

Уточнено:
- основні напрями й тематику наукового пошуку вітчизняних антарктичних 
експедицій другої половини 1950-х – 1980-х рр.;
- матеріально-технічне, логістичне забезпечення дослідницьких практик полярників 
в умовах НТР;
- принципи формування якісно-кількісного складу вітчизняних антарктичних 
експедицій упродовж досліджуваного періоду.

Набули подальшого розвитку:
- рефлексивна модель Антарктики як об’єкта комплексних наукових досліджень, 
унікального природного архіву палеокліматичної інформації;
- антропологічні, соціокультурні виміри дослідницьких практик у площині «людина 
– природа – соціум».

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні 
положення та висновки дисертаційного дослідження можуть застосовуватися в 
подальших інтелектуальних розвідках, наукових дискурсах, соціокультурних, 
екологічних діалогах науки й суспільства. Досліджувана проблематика змістовно 
збагатить навчальні плани й програми вищих навчальних закладів з історії науки й 
техніки, геології, геофізики, океанографії, кліматології та сприятиме підготовці 
фахових навчально-методичних посібників. Наукові відомості з історії 
антарктичних досліджень можуть бути використані для укладання енциклопедій, 
галузевих довідників тощо.

Особистий внесок здобувача. Наведені в дисертаційному дослідженні 
наукові результати й висновки отримані автором самостійно. Наукові статті у 
фахових виданнях є одноосібними.

Апробація результатів дослідження. Результати проведеного дослідження 
оприлюднені й обговорені на засіданні кафедри історії та культури України ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди».

Основні положення й висновки дисертаційного дослідження висвітлювалися 
на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Вітчизняна наука: сучасний 
стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» ( Переяслав-Хмельницький, 16 – 
18 березня 2012 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека 
життєдіяльності й охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, 
проблеми та перспективи» (Переяслав-Хмельницький, 12 –  13 вересня 2013 р.); 
ІІІ Міждисциплінарних гуманітарних читаннях (Переяслав-Хмельницький, 6 –  7 
червня 2014 р.); ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Історія розвитку 
науки, техніки та освіти» (Київ, 17 квітня 2014 р.); ІХ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Наука України: перспективи та потенціал» (Одеса, 21 – 22 
лютого 2014 р.) та ін.

Результати дослідження викладено в 9 публікаціях автора, із яких 5 статей 
опубліковано в наукових фахових виданнях, 1 –  у закордонному періодичному 
виданні, 3 – в інших наукових збірниках.
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Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 
складається зі вступу, 4 розділів (по три підрозділи в кожному), висновків, списку 
використаних джерел і літератури (401 позиція), додатків. Загальний обсяг 
дисертації – 232 сторінки, обсяг основного тексту – 186 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, об’єкт і предмет 

наукового пошуку, сформульовано його мету й завдання, розкрито наукову новизну 
та практичне значення одержаних результатів, хронологічні межі, наведено 
відомості про апробацію результатів дослідницьких практик, зв’язок із науковими 
програмами.

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методологія 
дослідження» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» проаналізовано стан наукової 
розробки теми, провідні тенденції в історіографії окресленої проблематики, коло 
питань, які потребують нових дослідницьких практик. Увесь історіографічний масив 
дослідження умовно поділяється на два періоди: І –  радянський –  друга половина 
1950-х рр. –  кінець 1980-х рр., ІІ –  сучасний – із 1991 р. Перший історіографічний 
дискурс формувався в умовах двох хвиль науково-технічної революції (1950 – 
1960-х рр. та останньої чверті ХХ ст.), інтенсифікації антарктичних досліджень, 
модернізації матеріально-технічної бази наукових пошуків, упровадження 
інформаційних технологій.

Водночас наукова рефлексія довкола Антарктиди в історичному вимірі 
переживала «кризу оновлення» (за А. Гуревичем), або два «інтелектуальних 
ренесанси».

Перший охоплює другу половину 1950-х –  поч.1960-х рр. (нетривала 
«хрущовська відлига», підвищення інтересу до теорії та методології суспільних 
наук), другий починається з кінця 1980-х рр. (криза марксистського вчення, 
формування засад нової історичної ідеології (за І.І. Колесник)).

У цей час з’являється науковий запит на полідисциплінарні, спеціальні 
історичні дослідження південної полярної області.

З 1991 р. розпочинається сучасний історіографічний період дослідницьких 
практик шостого континенту. Історики переходять від історії-оповіді до історії-
проблеми, відмовляючись від позитивістської історіографії з «її безпроблемним 
емпіризмом» (за І.І. Колесник). Вузька наукова спеціалізація попереднього періоду 
призводила до втрати цілісного сприйняття об’єкта дослідження. Як відомо, 
поступово радянська історична наука втрачає статус провідного тренду. Нинішній 
історіографічний дискурс окресленої проблеми характеризується плюралізмом ідей, 
конкуренцією напрямів, наукових шкіл, пошуком нових методів і дослідницьких 
практик.

Увесь комплекс літератури з досліджуваної проблеми можна умовно поділити 
на декілька груп. Перша націлює вченого на оволодіння сучасною методологією 
наукового пізнання складних і суперечливих закономірностей розвитку самої науки, 
формування її «маркерів», «вузлових точок», визначає його роль в інтелектуальній 
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площині «наука – соціум – людина». До цієї групи слід віднести праці В.А. Смолія, 
Л.М. Бєсова, Л.І. Буряк, В.Я. Борщевського, М.А. Варшавчика, В.А. Вергунова, 
Г.М. Доброва, Я.С. Калакури, Д.І. Ковальченка, І.І. Колесник, В.Г. Кременя, 
С.В. Кульчицького, В.П. Коцура, О.П. Реєнта, А.В. Санцевича, В.П. Шевчука та ін.

Друга група розкриває пріоритетні напрями антарктичних досліджень, фіксує 
й пояснює результати наукового пошуку на різних етапах науково - технічної 
революції. У більшості випадків наукові розвідки мали міждисциплінарний або 
полідисциплінарний характер і виконувалися безпосередніми учасниками 
антарктичних експедицій. Ця сукупність праць включає колективні та індивідуальні 
монографії, зокрема: В.Х. Буйницького «Морські води і льоди Антарктики» (1958), 
М.П. Русина «Метеорологічний і радіаційний режими Антарктиди» (1961), 
С.С. Гайгерова «Аерологія полярних районів» (1964), Л.І. Дубровіна, В.М. Петрова 
«Наукові станції в Антарктиці» (1967), В.М. Котлякова «Сніговий покрив Землі і 
льодовики» (1968), І.І. Тихомирова «Біокліматологія Центральної Антарктики і 
акліматизація людини» (1968), З.М. Гаврилова «Аерокліматологія південної 
півкулі» (1971), Г.Е. Грикурова «Геологія Антарктичного півострова» (1973), 
В.В. Борискіна «Життя людини в Арктиці й Антарктиці» (1973), А.Л. Матусова 
«Умови життя і стан здоров’я учасників полярних експедицій» (1979), 
О.І. Воскресенського, Е.П. Лисакова «Роль Антарктики у формуванні клімату 
південної полярної області» (1981), Н.В. Колосова «Структура приземного вітру в 
Антарктиді» (1982), В.Л. Іванова, П.Е. Прикурова «Еколого-геодезичні дослідження 
в Антарктиді» (1987), Л.І. Дубровіна «Крижані береги Антарктиди» (1989), 
В.Г. Авер’янова «Геокліматологія Антарктиди» (1990) та ін.

Етапи формування наукових стратегій та їх розв’язання в дослідницьких 
практиках антарктичних експедицій можна відстежувати в узагальнюючих працях з 
історії Національної академії наук України та історії Академії наук СРСР.

Згадується, зокрема, про такі праці: «Історія Академії наук Української РСР» у 
2 кн. (1967), «История Академии Украинской ССР» (1979), «Академия наук 
Украинской ССР» (1985), «Національна академія наук України. 1918–2008. До 90-
річчя від заснування» (2008); Комкова Г.Д., Левшина Б.В., 
Семенова Л.К. «Академия наук СССР. Краткий исторический очерк» (М., 1974), 
«Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС» (М., 2000) 
та ін.

Помітний науковий поворот у дослідженнях Антарктиди стався в результаті 
посилення соціогуманітарного складника, насамперед історичного, у царині 
наукових розвідок з антарктичної проблеми. У 1963 р. побачила світ монографія 
О.Ф. Трешнікова «История открытий и исследования Антарктиды», 
О.В. Нудальмана «Советские экспедиции в Антарктике 1957–1960 гг.», 
І.П. Магедовича «Очерки по истории географических открытий» (1967) та ін.

З 1991 р. розпочався сучасний етап історичних розвідок із проблематики 
наукових досліджень Антарктики в другій половині 1950-х –  1980-х рр. На зміну 
акцентів у тематиці наукового пошуку вплинули розвал тоталітарної держави – 
СРСР, відмова корпорації вчених-істориків від позитивістської марксистської 
методології. Водночас Російська Федерація оголосила себе правонаступницею СРСР 
в Антарктиці, не залишивши Україні жодної дослідницької станції. У відповідь 
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історики запропонували нову ідею-стратегію в історіографічному просторі 
антарктичних досліджень, а саме: розкрити внесок української науки, техніки, 
виробництва в багатовимірне пізнання Південного полярного полюса. У 
видавництві «Наукова думка» за редакцією В.П. Семиноженка в 1997 р. виходить у 
світ монографія «Антарктида: история, современность, перспективы», а в 2008 р. 
авторський колектив (В.П. Рибачук, П.Ф. Гожик, В.А. Литвинов та ін.) підготував 
ґрунтовну працю «Исследования Украины в Антарктике».

Окрім того, захищається кандидатська дисертація Г.А. Будзик «Історико-
науковий аналіз вивчення Антарктики вченими України». Дослідниця в 
хронологічній послідовності розглянула найважливіші події і факти наукового 
освоєння шостого континенту, розкрила внесок українських учених в успішне 
проведення наукових експериментів. Водночас проблеми геополітичних, 
соціокультурних інтересів країн світу в правовому вимірі щодо Антарктиди; якісно-
кількісні зміни дослідницьких практик Південного полярного полюса в умовах НТР, 
принципи формування дослідницьких стратегій, їх логістичне забезпечення, 
антропологічні виміри в науковому дискурсі другої половини 1950-х – 1980-х рр. не 
стали предметом спеціальних наукових розвідок.

Отже, історіографія проблеми досі належним чином не представлена в 
науковому просторі ХХІ ст. в аспекті окреслених у запронованому дослідженні 
завдань, насамперед у ракурсі міждисциплінарних, синергетичних практик та 
соціокультурних, антропологічних вимірів.

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» проаналізовано джерела з 
досліджуваної проблеми.

Документальну основу дисертаційного дослідження становлять документи 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, 
зокрема фондів 5042, 5044, 4737, 5075, 4929, 4702 та ін., де йдеться про результати 
роботи Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, 
Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» в контексті вивчення 
результатів радянських антарктичних експедицій, який дозволяє відстежити 
наступність і відмінність радянських і сучасних українських антарктичних 
досліджень, виявити участь науково-дослідних установ, підприємств у 
технологічному, матеріально-технічному забезпеченні експедицій на Південному 
полярному полюсі.

До архівних документів слід додати збірники документів Академії наук СРСР, 
УРСР, Національної академії наук України, зокрема, «Документы по истории 
Академии наук СССР» (М., 2015), «Академия наук СССР» (М., 1975), «Архівні 
фонди Національної академії наук України» (К., 2008), щорічні «Отчеты о 
деятельности Академии наук Украинской ССР», «Звіти про діяльність Національної 
академії наук України», матеріали «Общих собраний Академии наук Украинской 
ССР», «Загальних зборів Національної академії наук України», тематичні збірники 
документів і матеріалів про роботу інститутів, відділень АН УРСР, НАН України та 
ін. Ці документи визначають дослідницькі стратегії наукових центрів, тематику 
наукових розвідок Антарктиди, особливості формування корпорацій учених-
полярників. 
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Для з’ясування правового поля наукових досліджень шостого континенту 
автором опрацьовано низку міжнародних і державних правових актів, зокрема; 
«Договір про Антарктиду», «Конвенцію про збереження морських живих ресурсів 
Антарктики», «Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про 
Арктику», розпорядження Президента України «Про участь України у вивченні 
Антарктиди», Постанову Верховної Ради України «Про приєднання України до 
Договору про Антарктиду», Постанову Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної програми досліджень України в Антарктиці» та ін.

Найважливіші етапи дослідження південної полярної області в хронологічній 
послідовності відображені в періодичних виданнях, а саме: «Информационном 
бюллетене Советской антарктической экспедиции», «Проблемах Арктики и 
Антарктики», «Трудах Советских антарктических экспедиций», «Материалах 
гляциологических исследований», «Метеорологии и гидрологии», «Исследованиях 
Арктики, Антарктиды и Мирового океана», «Українському антарктичному журналі» 
тощо. 

Автор проаналізував газетну публіцистику, яка оперативно відгукувалася на 
визначні відкриття в Антарктиці, розкривала повсякденне життя й побут учених-
полярників. Такі повідомлення, репортажі, інтерв’ю розміщували на своїх шпальтах 
газети «Правда», «Известия», «Труд» та ін.

Окрім того, велику групу джерел становили наукові праці вчених-полярників, 
дослідників інших галузей науки, об’єктом розвідок яких був шостий континент у 
1950–1980-і рр. Цей масив наукової інформації є двовимірним джерелом: 
історіографічним та історичним, – оскільки розкриває не лише найважливіші етапи 
розвитку багатогалузевої науки про Антарктику, пояснює наукові «повороти», зміни 
дослідницьких практик, методологічного інструментарію, а й фіксує найважливіші 
події, явища, пов’язані з формуванням матеріально-технічної, логістичної бази 
полярних центрів, корпорації вчених-полярників тощо. Розглядаються насамперед 
гляціологічні наукові дослідження В.Г. Авер’янова, В.Х. Буйницького, 
Л.І. Дубровіна, В.М. Котлякова; кліматичні дослідження Ю.В. Колосова, 
М.Т. Русина, І.І. Тихомирова; медико-біологічні спостереження В.В. Борискіна, 
А.Л. Матусова; пошукова робота в галузі геології Г.Е. Грипунова, В.Л. Іванова та ін.

Дисертантом використано джерела усного походження, зокрема, інтерв’ю з 
ученим-полярником, учасником антарктичних експедицій В.А. Литвиновим. Усні 
джерела збагачують досліджувану проблематику людиновимірними аспектами, 
надають змогу глибше розкрити наукову майстерню вченого-полярника, його 
інтелектуальну біографію, мотивацію наукового пошуку.

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні засади наукового пошуку» 
розкривається значення методологічних принципів і загальнонаукових методів для 
розкриття наукового дискурсу в площині вивчення Антарктиди в другій половині 
1950-х –  наприкінці 1980-х рр.; обґрунтовується заснування в науковій розвідці 
принципів історизму, об’єктивності, системності, наступності тощо. В арсеналі 
дослідницьких практик важливу роль відіграли методи історичного аналізу й 
синтезу, періодизації, критики історичних джерел, проблемно-тематичний, 
проблемно-хронологічний та ін. Окрім того, використовувалися методологічні 
підходи в руслі міждисциплінарного та полідисциплінарного синтезу, 
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антропологізації та персоніфікації антарктичних дослідницьких практик 
окресленого періоду.

У дисертаційному дослідженні застосовувався загальнонауковий метод 
класифікації, який надав змогу диференційовано підійти до використання джерел і 
великого масиву наукових праць із різних напрямів задекларованої проблематики.

Важливе методологічне значення в дисертаційному дослідженні має 
визначення поняття «вчений-полярник». Ми вкладаємо в це поняття насамперед 
набір таких якісних характеристик: ставлення дослідника шостого континенту до 
унікального земного палеокліматичного природного архіву –  Південного полюса; 
усвідомлення планетарного значення Антарктиди для майбутньої земної цивілізації; 
творення вченими-полярниками нових соціогуманітарних цінностей, зміцнення 
міжнародної співпраці навколо розв’язання глобальних проблем людства. 

В умовах ідеологічної «битви цивілізацій» 1950–1980-х рр. учені міжнародних 
полярних експедицій налагодили мости дружби і співпраці корпорацій радянських 
учених і Заходу, формуючи вільні території науки на шостому континенті, не 
окресленому територіальними чи ідеологічними кордонами.

У запропонованому дослідженні нами використано усну історію як метод 
дослідження, який формує міждисциплінарний дискус гуманітарних студій: учені 
антарктичних експедицій – наукові інститути – суспільство 1950–1980-х рр.

Отже, підсумовуючи історіографічний, джерелознавчий та методологічний 
огляд, можемо стверджувати, що досліджувана проблема має належну 
документальну, історіографічну базу, яку слід вважати репрезентативною, а обраний 
методологічний інструментарій надає змогу розв’язати окреслені дослідницькі 
завдання.

У другому розділі «Вітчизняні дослідження Антарктики в умовах першої 
науково-технічної революції 50–60 рр. ХХ ст.» розкриваються найважливіші етапи 
становлення нормативно-правового поля досліджень південної полярної області 
земної кулі, пріоритетні напрями наукових пошуків антарктичних експедицій та 
основні наукові результати картографічних, фізико-географічних, геофізичних, 
метеорологічних, гляціологічних, геологічних, медичних та інших досліджень 
другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр.

У підрозділі 2.1. «Правове поле наукових досліджень Антарктики» 
з’ясовуються визначальні чинники формування міжнародної правової бази 
дослідницьких практик корпорації вчених-полярників різних країн світу.

Відзначається, що передумови міжнародної співпраці в антарктичних 
дослідженнях закладалися в другій половині ХІХ ст. У 1877 р. на двох міжнародних 
полярних конференціях (у Гамбурзі й Берні), а згодом у Петербурзі (1877 р.) 
обговорювався план проведення Міжнародного полярного року (МПР). Важливим 
кроком консолідації вчених-полярників навколо актуальних питань арктичних 
наукових розвідок став І Міжнародний полярний конгрес (Брюсель, 1906 р.). Перша 
й Друга світові війни негативно позначилися на дослідницьких планах країн-
учасниць першого й другого міжнародного полярного року. І лише в 1957 р. було 
вирішено впродовж 18 місяців провести наукові спостереження в Антарктиці в 
межах міжнародного геофізичного року (МГР). На антарктичних конференціях 
(Прага, 1955 р.; Брюсель, 1955 р.) низка країн, серед яких і СРСР, заявили про 
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будівництво дослідницьких станцій, що пришвидшило підготовку міжнародного 
документа, який регулював взаємодію країн-учасниць антарктичних досліджень. 
1 грудня 1959 р. 12 країн світу підписали у Вашингтоні Договір про Антарктику, 
який заклав правові основи подальшої наукової кооперації дослідників південної 
полярної області земної кулі. Договір про Антарктику набрав чинності 23 червня 
1961 р. До основоположних пунктів Договору (станом на 2001 р.) приєдналися 
45 країн світу.

Отже, сформована в період активних антарктичних досліджень правова база 
передбачає використання Антарктики лише в мирних цілях, а також міжнародний 
обмін планами й результатами наукових робіт у цій області. Окрім того, практичні, 
організаційні складники наукових планів підлягали обговоренню на 
консультативних нарадах країн-учасниць Договору про Антарктику.

Міжнародний правовий режим Антарктики доповнився в 1970–1980 рр. 
низкою спеціальних Конвенцій з охорони навколишнього середовища, науковим 
моніторингом, мораторієм на освоєння мінеральних ресурсів. Опікувався охороною 
навколишнього середовища спеціальний Комітет антарктичної консультативної 
наради. До охорони антарктичної природи, окрім «Грінпісу» і Світового фонду 
дикої природи, долучилося близько 150 організацій із 37 країн світу.

У підрозділі 2.2. «Особливості антарктичних досліджень другої половини 
1950-х –  першої половини 1960-х рр.» розкривається стан дослідженості південної 
полярної області, зокрема зазначається, що на середину 1950-х рр. вітчизняними й 
зарубіжними вченими було обстежено лише 3–7 відсотків вільної від льоду 
території Антарктиди. Перший етап досліджень, що тривав до середини 1960-х рр., 
по-перше, мав переважно рекогносцирувально-описовий характер із застосуванням 
для вивчення шостого континенту авіації та наземного санно-гусеничного 
транспорту (на відстань до 375 км у глибину території Антарктиди); по-друге, цей 
час позначився формуванням мережі наукових станцій для стаціонарних 
спостережень з аерометеорології, геофізики, гляціології, біології та медицини. 
Упродовж десятиліття в Антарктиці з’явилися станції «Комсомольська», «Схід» і 
«Схід-1», «Мирний», «Піонерська», «Оазис», «Радянська», «Лазарєва», 
«Новолазарівська», «Молодіжна».

Новостворена мережа дослідницьких баз на той час була не лише найбільшою 
в Антарктиці, а й охоплювала стратегічно важливі регіони шостого континенту, що 
надало змогу проводити репрезентативні наукові пошуки, упроваджувати системи 
моніторингу природного середовища.

На новостворених станціях облаштовувалися спеціальні житлові приміщення, 
наукові лабораторії, системи тепло - й електрозабезпечення, радіозв’язку, 
формувалася полярна логістика. На замовлення полярників Харківський завод 
ім. Малишева виготовив снігохід «Харків’янка» з навігаційним обладнанням і 
площею більше 30 кв. м, що дозволяло збільшити в три рази доставку необхідних 
вантажів. 

У дослідницьких практиках для доставки вантажів використовувалися 
турбогвинтові українські літаки Ан-12 та російські Іл-18.

За угодою між національними комітетами з антарктичних досліджень у 
досліджуваний період постійно відбувався обмін ученими США, СРСР, Англії, 
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Франції, НДР, Угорщини, Польщі, Чехословаччини. Вітчизняні станції відвідали 40 
іноземних учених.

Отже, у другій половині 1950-х рр. – першій половині 1960-х рр. формувалася 
потужна дослідницька база антарктичних досліджень, уточнювалася берегова лінія 
Антарктиди, створювалася логістична структура полярних експедицій, 
апробовувалися нові будівельні матеріали, технічне забезпечення, одяг і харчування 
полярників, закладалися основи міжнародних експедиційних обмінів, які включали 
наукову та інформаційно-комунікаційну співпрацю.

У підрозділі 2.3. «Найважливіші підсумки антарктичних досліджень другої 
половини 1950-х – середини 1960-х рр.» аналізуються здобутки вітчизняної науки у 
вивченні «полюса недоступності» в умовах науково-технічної революції, 
розкривається взаємозалежність людини, природи й техніки, важливість пізнання 
законів природи, її генетичних і технічних складників.

З’ясовано, що на першому етапі дослідження Антарктики на основі 
аерометрологічних спостережень було отримано ґрунтовні уявлення про клімат 
південної полярної області, а також у середині материкових районів. За 
результатами наукових спостережень 4 березня 1956 р. було складено першу 
синоптичну карту Антарктики.

У результаті дев’яти антарктичних експедицій і чисельних походів у глибину 
материка було отримано достовірні відомості про природу 
внутрішньоконтинентальних районів Антарктиди, виконано серію гляціологічних 
розрізів за маршрутом просування дослідницьких законів; визначено точні висоти 
льодовикового щита в районах станцій «Комсомольська», «Схід», «Радянська»; 
здійснено геофізичний розріз від узбережжя Індійського океану до Південного 
полюса; уперше випробувано метод активної локації товщини льоду й отримано 
відомості про морфологічні й фізичні параметри крижаного покриву материка.

У період четвертої –  шостої антарктичних експедицій було проведено 
географічні й геологічні роботи з виявлення сировинного потенціалу Східної 
Антарктики. У гірській системі Земля Королеви (протяжність 1000 км.) досліджено 
колекцію гірських порід, складено геологічні та геоморфологічні карти.

Дослідження сьомої – дев’ятої експедицій проводилися на Землі Ендербі, де з 
23 лютого 1962 р. розпочала роботу станція «Молодіжна». У цьому районі вченими 
проведено низку геологічних, гравіметричних, астрономо-геодезичних та 
гідрографічних досліджень. Окрім материкової частини, наукові розвідки охопили 
Південний океан, де проводилися інструментальні спостереження за морськими 
течіями, бралися біологічні проби планктону тощо.

За 10 років з антарктичної проблематики вченими було опубліковано 2265 
наукових статей, 67 збірників наукових праць, 125 монографій. Академік 
В.М. Котляков, зазначав,що дослідження за десять років (1955–1965 рр.) дали 
«глибоку по суті й широку географічно характеристику материка».

Отже, у другій половині 1950-х –  першій половині 1960-х р. було вперше 
з’ясовано природу Антарктичної платформи; створено геологічну й 
геоморфологічну карти Антарктики; виявлено закономірності розподілу й 
формування морських льодів в Антарктиці; океанографами уточнено розміщення 
фронтальних зон Південного океану, структуру антарктичної дивергенції; 
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побудовано нову схему циркуляції поверхневих вод Південного океану; отримано 
перші відомості про рельєф дна Південного океану; до десятиріччя вітчизняних 
антарктичних експедицій було видано Атлас Антарктики (1966 р.).

У розділі 3. «Антарктида в наукових розвідках другої половини 
1960-х рр. –  початку 1970-х рр.» окреслено коло дослідницької проблематики, 
починаючи з одинадцятої до сімнадцятої антарктичних експедицій (1966–1973 рр.); 
з’ясовано особливості наукових пошуків у південній полярній області в умовах 
другого етапу науково-технічної революції; виокремлено пріоритетні напрями 
наукових досліджень та встановлено їх результативність з огляду на розвиток науки 
й техніки, фундаментальні і прикладні запити держави й суспільства.

У підрозділі 3.1. «Якісні зміни дослідницьких практик вітчизняних 
антарктичних експедицій другої половини 1960-х рр. – початку 1970-х рр.» ідеться 
про появу принципово нових видів досліджень на основі радіолокаційного 
зондування, глибокого буріння льодовикового покриву, застосування метеоракет, 
використання супутникової інформації, нових методів обробки метеорологічної й 
аерологічної інформації за допомогою ЕОМ. Під час одинадцятої і дванадцятої 
антарктичних експедицій продовжували функціонувати чотири станції: «Мирний», 
«Молодіжна», «Схід», «Новолазарівська», а під час тринадцятої (22 лютого 1968 р.) 
було відкрито станцію «Белінсгаузена», шістнадцятої (25 лютого 1971 р.) – 
«Ленінградську».

Будівництво цих станцій здійснювалося за новою модульною технологією з 
використанням алюмінієвих панелей, що надавало змогу пришвидшити 
спорудження будинків, а також зводити двоповерхові. 

На початку 1970-х рр. станція «Молодіжна» перетворилася в наукове селище в 
Антарктиді з обладнаними науковими павільйонами, лабораторіями, станцією 
ракетного зондування атмосфери, ЕОМ. Збільшувалися обсяги енергозабезпечення 
антарктичних станцій (понад 6,6 млн. кВт за зимівлю), було створено потужний 
радіоцентр на станції «Молодіжна», обчислювальний центр з ЕОМ «Мінськ-32». 
Зросла інтенсивність використання авіації (Ан-6, Іл-14) для завезення вантажів, 
льодових розвідок, радіолокаційного зондування льодовикового покриву тощо.

У роботі одинадцятої –  сімнадцятої антарктичних експедицій узяли участь 
понад 3,5 тис. осіб. Наукові дослідження проводилися спільно з ученими США, 
Польщі, Угорщини, Болгарії, НДР, Аргентини, Індії.

Отже, у другій половині 1960-х рр. –  на початку 1970-х рр. у наукових 
дослідженнях полярників застосовувалися найновіші досягнення НТР, зокрема 
ЕОМ, супутникова інформація, ракетна техніка, удосконалені радіолокаційні 
системи. Усе це надало змогу науковим розробкам вийти на якісно новий рівень, 
розширити тематику фундаментальних і прикладних досліджень, поглибити обмін 
науковою інформацією між ученими різних країн.

У підрозділі 3.2. «Структуризація наукових досліджень Антарктиди» 
відзначається, що впродовж десятиліття у змістовому компоненті спостережень 
відбулися зміни, продиктовані розвитком вітчизняної науки й техніки, формуванням 
нового мислення, спрямованого на збереження природи. За допомогою 
метеорологічних штучних супутників землі (ШСЗ) розгорнулися поглиблені 
дослідження атмосферних процесів у внутрішніх районах Антарктиди. Уперше 
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радянсько-французькою групою вчених було досліджено радіоактивність атмосфери 
та вміст у ній озону. В окремі наукові напрями оформилися дослідження іоносфери 
та поглинання в ній радіохвиль, імпульсації магнітного поля й земних струмів; 
стратифікації сніжно-льодяної товщі Антарктики тощо.

У 1966 р. в рамках одинадцятої антарктичної експедиції було проведено 
радянсько-американські геофізичні спостереження, які включали реєстрацію 
наднизьких варіацій магнітного поля Землі, прийом низьких частот, далеке 
поширення ультракоротких хвиль (УКХ) (розсіяння вперед). Окрім того, 
проводилися прикладні гляціологічні дослідження для будівництва злітно-
посадкових смуг важких транспортних літаків нового покоління. Виокремилися в 
оригінальний спосіб антарктичних досліджень санно-гусеничні походи в глибину 
материка, у процесі яких здійснювалися комплексні геологічні, гляціологічні, 
метеорологічні, атмосферні наукові розвідки. За 17 років такі дослідницькі потяги 
пройшли близько 75 тис. км Південного полярного полюса. Розвиток техніки й 
технологій надав змогу в 1970 р. провести глибоке буріння (до 900 м) льодовикового 
покриву з безпосереднім відбором керна на станції «Схід», що дозволило отримати 
достовірні наукові результати про будову, фізичні й хімічні властивості льоду, його 
кристалографічні, ізотопно-кисневі параметри.

У стратегії наукового пошуку в Антарктиці особливе місце відводилося 
масштабним геологічним дослідженням. Були в полі зору насамперед гірська 
поверхня Землі Ендербі, Землі Мак-Робертсона, гір Співдружності, які раніше 
практично не досліджувалися вченими. Водночас зростали масштаби наукових 
розвідок.

Починаючи з 1971 р. (шістнадцята антарктична експедиція) до сфери 
геологічного вивчення залучалися шельфові області Антарктиди, великі регіони 
антарктичної суші і прилеглі акваторії площею понад 114 тис. кв. км.

На початок 1970-х рр. у Південному океані на вітчизняних експедиційних 
суднах було проведено близько 1200 наукових досліджень, узято 600 зразків 
морського дна, біологічних матеріалів (планктону, іхтіофауни).

Окремим напрямом наукових розвідок була медицина, зокрема, проблеми 
адаптації полярників до суворих кліматичних умов, профілактики захворювань, 
поліпшення умов життєдіяльності людини. З 1966 р. медичні дослідження в 
антарктичних експедиціях стали важливим складником загального плану науково-
дослідних робіт.

Отже, у другій половині 1960-х –  на початку 1970-х рр. відбувається 
інституціоналізація та структуризація наукової антарктичної бази, формується 
вітчизняна й міжнародна корпорація вчених-полярників із характерним 
менталітетом, способом мислення, сприйняттям світу. Зростає масштабність та 
інтенсивність, багатоплановість наукових пошуків у південній полярній області. Усе 
це позитивно позначилося на якісно-кількісних показниках наукових розробок, їх 
практичному застосуванні в народногосподарському комплексі.

У підрозділі 3.3. «Формування одинадцятою –  сімнадцятою антарктичними 
експедиціями (1966–1973рр.) комплексних наукових досліджень південної полярної 
області» підбиваються підсумки пріоритетних наукових розвідок Антарктики та 
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з`ясовується їх значення для розгортання міжнародної інтелектуальної співпраці в 
наступні десятиліття.

Важливим результатом полярних досліджень стали картографічний Атлас 
Антрактиди (1966 р.) і другий текстовий том Атласу (1969 р.), де було названо 695 
раніше безіменних географічних об’єктів. У1960–1970-і р. виходять у світ 
монографічні дослідження А.І. Дубровіна, 
М.А. Преображенського «Російські і радянські географічні назви на картах 
Антарктики» (1967), «Наукові станції в Антарктиці» (1967), Є.С. Короткевича 
«Полярні пустелі» (1972), І.М. Смірнова «Бази Східної Антарктиди» (1971) та ін.

За аерометеорологічним науковим напрямом на станції «Молодіжна» було 
створено Антарктичний метеорологічний центр (АМЦ), виконано програму 
досліджень атмосфери південної полярної області, започатковано в рамках 
Міжнародного гідрологічного десятиліття комплексне вивчення вологообміну в 
системі «океан –  атмосфера –  суша». Першочергова увага дослідників 
зосереджувалася на вивченні основних циркуляційних характеристик повітря, 
механізму повітрообміну, балансу маси атмосфери до 20 км висоти.

Дослідниками А.М. Бліновим, Р.Г. Адюніним, Л.Н. Жигаловим зроблено 
важливі відкриття в галузі магнітного поля Центральної Антарктиди, просторово-
часового розподілу магнітного збурення південної полярної області, 
корпускулярного випромінювання Сонця (сонячного вітру) та ін.

Матеріали йоносферних спостережень дали можливість скласти карту 
йонізації йоносфери для розрахунку хвиль, на яких ведеться радіозв’язок, а також 
вирішити низку теоретичних питань із розповсюдження та поглинання радіохвиль.

Дослідником М.І. Бірюковим було розкрито закономірності формування 
шельфових льодовиків, Ю.А. Кручиніним і Я.П. Кобленцем (1963) –  конфігурацію 
фронту шельфових льодовиків, а Л.М. Саватюгіним –  динаміку впливу океану на 
крижані береги Антарктиди.

Отже, наукові результати антарктичних експедицій другої половини 1960-х – 
початку 1970-х рр. мали практичне впровадження в таких сферах: прогнозування 
погоди для експедиційних та промислових суден; обладнання логістичних баз, 
спорудження аеродромів на кризі; адаптація людини до екстремальних умов 
Антарктиди; розробка низки актуальних проблем фундаментальних і прикладних 
досліджень.

У розділі 4. «Антарктика в інтелектуальному просторі другої половини 
1970-х –  1980-х рр.: комплексність і масштабність дослідницьких практик» 
з’ясовуються основні напрями наукових розвідок з окресленої проблематики 
останньої чверті ХХ ст., їх кількісно-якісні параметри та складники. 

У підрозділі 4.1. «Пріоритетні напрями та особливості наукових досліджень 
Антарктики другої половини 1970-х –  1980-х рр.» зазначається, що характерними 
особливостями цього етапу вивчення південної полярної області були 
широкомасштабні комплексні наукові розвідки, які проводилися за спеціальними 
проектами, насамперед міжнародними, зокрема в рамках Міжнародного 
антарктичного гляціологічного проекту (МАГП). За програмою «Геофізичний 
полігон в Антарктиді» вивчалися впливи міжпланетного середовища на 
магнітосферу, взаємодія океану й атмосфери.
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У квітні 1988 р. (тридцять третя антарктична експедиція) почала працювати 
нова станція в районі Ларсемана, а розширення обсягів геолого-геофізичних робіт на 
шельфі моря Уеддела стало передумовою відкриття в цьому регіоні нової польової 
бази – «Дружна-2», на шельфовому льодовику Куорісен – «Дружна-3», на узбережжі 
бухти Саннефіорд – «Дружна-4». Створена мережа антарктичних наукових станцій і 
польових баз була не лише найбільшою в Антарктиді, й водночас за своїм 
стратегічним розташуванням на шостому континенті забезпечувала репрезентативні 
наукові експерименти, ефективну систему моніторингу стану природного 
середовища. Окрім того, в умовах міжнародних викликів 1970–1980-х рр. 
забезпечувався баланс геополітичної рівноваги.

Новостворені станції ввібрали найсучасніші тогочасні будівельні технології, 
радіокомунікаційне обладнання, дослідницький інструментарій, електронно-
обчислювальні системи. У суворих умовах Антарктики були апробовані морські 
судна нового покоління, які з 1974 по 1990 рр. доставили на крижаний континент 
163 тис. різних вантажів: пальне, бурові установки, транспортні засоби, 
будматеріали, наукові прилади, продовольство й медикаменти. Зростання масштабів 
наукових розвідок і геолого-геофізичних робіт зумовили збільшення чисельності 
учасників експедицій від 712 (вісімнадцята антарктична експедиція) до 1435 осіб 
(тридцять друга антарктична експедиція).

Активізувалася міжнародна співпраця в Антарктиці. У досліджуваний період 
на вітчизняних полярних станціях побувало понад 1700 іноземців: учених, 
представників організації «Грінпіс», журналістів. Було реалізовано радянсько-
американський проект («Ополонка. Уеддела-81»), радянсько-французьке 
дослідження кернів на станції «Схід». Водночас на американських станціях 
«Амундин-Скотт», «Мак-Мердо», австралійських «Моусон» і «Дейвіс» вітчизняні 
вчені здійснювали метеорологічні, геологічні та геофізичні розвідки.

Отже, наукові дослідження другої половини 1970-х –  1980-х рр. 
характеризуються насамперед розширенням географії наукових пошуків, 
оновленням матеріально-технічної бази дослідницьких станцій, модернізацією 
наукового обладнання, удосконаленням логістичної мережі.

Учені-полярники першими подолали наслідки «холодної війни» й вивели 
наукову співпрацю в Антарктиді на якісно новий міжнародний рівень.

У підрозділі 4.2. «Дослідницькі практики антарктичних експедицій другої 
половини 1970-х – 1980-х рр.» окреслено коло наукових розвідок з аерометеорології, 
геофізики, гляціології, океанології, геодезії, радіофізики та медицини.

Уперше в досліджуваний період за міжнародною програмою вивчення 
середньої атмосфери (МПСА) було з’ясовано параметри атмосфери з використанням 
метеорологічного лазера. Наприкінці 1980-х рр. на станції «Молодіжна» 
запроваджується комплексна програма оперативної обробки інформації на новій 
ЕОМ СМ-1420. В обсерваторії «Мирний» відкрилася фонова станція з вивчення 
стану навколишнього середовища, а також стаціонарна хімічна лабораторія. Зібрані 
матеріали надали змогу розробити моделі клімату та атмосферної циркуляції для 
прогнозування кліматичних змін; вивчити теплові та енергетичні потоки для 
кількісної оцінки ролі Антарктиди в глобальному стоці тепла та енергії.
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У досліджуваний період було відновлено геомагнітні спостереження на 
станції «Ленінградська»; збудовано йоносферний дослідницький майданчик на 
станції «Новолазарівська», сейсмічну станцію в Мирному. Упродовж 1974–1980 рр. 
проведено 36 наукових походів у глибину материка, у процесі яких виконано низку 
наукових розвідок із розрахунку балансу маси крижаного покриву, впливу 
міжпланетного середовища на магнітосферу, здійснено геологічне буріння на 
глибину 780 м в умовах низької температури – - 57 С. 

У 1970–1980 рр. відповідно до радянсько-франко-американської науково-
технічної співпраці в рамках гляціології (керівники проекту В.М. Котяков, Клод 
Лоріус) було проведено унікальні дослідження газового й ізотопного складу 
повітряних складників льоду. Дослідження геологів і геофізиків були спрямовані на 
виконання загальних геологічних завдань прикладного ресурсного характеру, 
наголошувалося на оцінці мінеральних ресурсів і прогнозуванні можливих родовищ 
корисних копалин на шелфі моря Уедделла і в його гірському обрамленні. Уперше в 
геофізичних дослідженнях Антарктики було застосовано супутникову «прив’язку» й 
показано перспективність її подальшого використання. У 1985–1986 рр. на борту 
суден «Професор Візе» і «Професор Зубов» у рамках експерименту «Полекс – Юг – 
86» було виконано 10 океанографічних розрізів, 41 серію інструментальних 
спостережень за течіями, 3200 серій спостережень фонового стану атмосфери. 
Окрім того, учені провели низку біологічних досліджень з визначення 
продуктивності антарктичних екосистем. На всіх станціях виконувалися медичні 
дослідження за програмою «Акліматизація людини в умовах Антарктиди», 
поліпшення професійного відбору полярників та охорони їхнього здоров`я.

Отже, тематика наукових досліджень другої половини 1970–1980-х рр. була 
спрямована на з’ясування впливу Антарктики на клімат планети, оцінку 
мінеральних і біоресурсів південної полярної області, визначення умов адаптації 
людини до експериментальних кліматичних умов, удосконалення техніки й 
технології зв’язку, засобів пересування, геологічних розвідок в Антарктиці тощо.

У підрозділі 4.3. «Корпорація вчених-полярників: інтелектуальні виміри» 
підбиваються підсумки найважливіших наукових розвідок південної полярної 
області другої половини 1970–1980-х рр. Зокрема, розповідається про дослідницькі 
практики Л.С. Петрова по з’ясування запасів тривалості сонячної радіації на 40 
станціях Антарктиди; М.С. Маршунова –  про радіаційний режим шостого 
континенту; К.І. Чуканіна, А.І. Воскресенського –  щодо змін температурного 
режиму південної полярної області.

У 1981 р. було завершено роботу над тритомним «Довідником із клімату 
Антарктиди», вийшло у світ нове видання «Атласу Антарктиди», де в розділі 
«Клімат» уміщено понад 300 карт, схем і графіків. У збірнику наукових праць 
«Гідродинамічні довгострокові прогнози циркуляції атмосфери Південної півкулі за 
програмою «Полекс –  Юг» (1982 р.) опубліковано математичну модель 
довготривалих мікропроцесів в атмосфері, визначено алгоритм розрахунків на ЕОМ, 
запропоновано новий метод розв’язання спектральних рівнянь динаміки атмосфери 
й океану для довготермінових прогнозів.

У досліджуваний період вийшло у світ понад 350 праць з антарктичної 
проблематики, серед яких монографії М.С. Маршунової «Умови формування та 
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характеристики радіаційного клімату Антарктиди» (1980), Н.В. Колосової 
«Структура приземного вітру в Антарктиді (1982 р.) Л.В. Долганова «Атмосферні 
умови південної полярної області» (1986 р.) та ін.

Дослідники Антарктики зробили важливі наукові висновки щодо механізму 
взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Проведені гляціологічні 
дослідження розкрили матеріальний баланс льодовикового покриву Антарктиди, 
закономірності географічного розподілу снігового покриву, його режимні, динамічні 
й фізичні властивості. З цієї проблеми в 1970–1980-і рр. вийшло 250 наукових робіт, 
а саме: В.М. Котлярова, Ф.Г. Гордієнка «Ізотопна і геохімічна гляціологія» (1982 р.), 
К.С. Лосєва «Антарктичний льодовиковий покрив (історія та сучасний стан) (1982 
р.) та ін. Якісний стрибок у вивченні льодовикового режиму Південного океану було 
досягнуто завдяки використанню супутникової інформації.

Ученими-лікарями було досліджено низку проблем життєдіяльності людини в 
Антарктиці, які умовно можна поділити на декілька груп: клініко-фізіологічні 
аспекти, психологічні, санітарно-гігієнічні. Зокрема, А. Л. Матусов підготував 
монографію «Умови життя і стан здоров’я учасників полярних експедицій» 
(1979 р.), у якій зазначив, що будь-яких специфічних захворювань, властивих лише 
для полярних областей, не існує.

Отже, у досліджуваний період було підготовлено низку міждисциплінарних 
наукових праць, які підбивають підсумки наукових розвідок останньої чверті ХХ ст. 
Десятиліття дослідницьких практик в Антарктиці сприяли формуванню нових 
наукових шкіл, структуризації наукових інститутів, формуванню оригінального 
стилю наукового мислення, постановці нових дослідницьких завдань, подоланню 
стереотипів минулого в процесі міжнародної полярної співпраці.

У висновках сформульовано положення, які виносяться на захист:
1. У вітчизняній історіографії відсутні узагальнюючі комплексні праці, у яких 

би науковий контент антарктичних досліджень розглядався в аспекті впливу НТР на 
формування стратегій інтелектуального пошуку на шостому континенті в 
антропологічних, соціокультурних вимірах другої половини 1950-х –  1980-х рр. 
Водночас виявлено, що досліджувана проблема викликала певний інтерес у 
дослідників історії науки й техніки та презентована низкою міждисциплінарних 
наукових розвідок, зорієнтованих на з’ясування ролі наукових центрів, 
дослідницьких груп у вивченні Південного полярного полюса. Історіографія 
досліджуваної проблеми охоплює великий комплекс літератури з геологічних, 
біокліматичних, гляціологічних, метеорологічних, радіаційних та інших досліджень; 
узагальнюючих праць з історії вітчизняної академічної науки; історії радянських 
антарктичних станцій другої половини 1950-х –  1980-х рр.; сучасних історичних 
розвідок наукового поля Антарктики як об’єкта й предмета дослідження вчених 
різних галузей науки й техніки.

Історіографія історії вивчення Антарктики пройшла у своєму становленні й 
розвитку низку етапів: від історії-оповіді до історії проблеми, комплексного 
міждисциплінарного дослідження з використанням сучасного методологічного 
інструментарію.

Джерельна база дослідження (архівні й опубліковані документи, міжнародні 
правові акти, наукові праці учасників антарктичних досліджень, тогочасна 
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періодика, усні джерела), що охоплює широкий діапазон проблем і змістово-
тематичних блоків, визначених у завданнях, є достатньою для всебічного розкриття 
досліджуваної теми та досягнення мети дисертаційної роботи.

Методологічну основу наукового пошуку становлять теоретичні 
напрацювання провідних учених у галузі історії науки й техніки, науково-технічної 
думки та соціогуманітаристики, які концентрують увагу на міждисциплінарному 
осмисленні економічних, екологічних, геополітичних, соціокультурних, 
антропологічних аспектах комплексу наукових проблем, визначених стратегіями 
дослідження Південного полярного полюса в другій половині 1950-х – 1980-х рр.

2. В умовах геополітичних, екологічних, соціально-економічних змін другої 
половини 1950-х –  1980-х рр. формувалася міжнародна правова база дослідження 
Антарктики, насамперед розвиток її природних ресурсів, умов життєдіяльності 
людини та її впливу на довкілля.

Договір про Антарктику (1 грудня 1959 р.) проголошував південну полярну 
область зоною мирних наукових досліджень та передбачав міжнародну координацію 
інтелектуальних зусиль учених країн світу. З цією метою було створено 
Консультативну нараду країн-учасників Договору про Антарктику. Міжнародне 
правове поле Антарктики в 1970–1980-і рр. доповнилося спеціальними Конвенціями 
з охорони довкілля, наукового моніторингу, мораторію на освоєння мінеральних 
ресурсів та ін. Природоохоронні функції південної полярної області перебрав на 
себе Комітет Антарктичної Консультативної наради.

Розробка та впровадження міжнародного законодавства про Антарктику 
сприяли введенню мораторію на розподіл та промислову розробку природних 
ресурсів південної полярної області, а також збереженню льодовикового покриву 
Антарктиди як унікального природного архіву палеокліматичної інформації.

3. Наукові дослідження в Антарктиці можна умовно поділити на декілька 
періодів, які вирізняються масштабами дослідницьких практик, проблематикою 
інтелектуальних пошуків, науково-технічним, логістичним, кадровим 
забезпеченням. Перший період антарктичних досліджень охоплює другу половину 
1950-х –  першу половину 1960-х рр. Установлено, що на середину 1950-х рр. 
вітчизняними й зарубіжними вченими було досліджено лише 3–7 відсотків вільної 
від льоду території Антарктиди. Особливістю наукових досліджень окресленого 
періоду було те, що, по-перше, вони мали в основному рекогносцирувально-
описовий характер із застосуванням авіації та наземного санно-гусеничного 
транспорту; по-друге, глибина материкових досліджень не перевищувала 400 км; 
по-третє, в означених хронологічних межах спостерігався активний процес 
формування мережі наукових баз для стаціонарних спостережень з 
аерометеорології, геофізики, гляціології, біології та медицини; по-четверте, 
створювалася потужна логістична структура полярних експедицій, апробовувалися 
нові будівельні матеріали, технічне оснащення, одяг і харчування полярників, 
необхідні для проведення повноцінних наукових досліджень; по-п’яте, закладалися 
основи міжнародної експедиційної співпраці, зокрема обмінів науково-пошуковою 
інформацією; формувалася інформаційно-комунікаційна взаємодія.

Особливостями наступного періоду антарктичних експедицій (друга половина 
1960-х –  1980-і рр.) стали якісно нові дослідницькі практики із застосуванням 
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тогочасних досягнень НТР: радіолокаційного зондування, глибокого буріння 
льодовикового покриву, метеоракет, штучних супутників Землі, електронно-
обчислювальних машин (ЕОМ), санно-гусеничних дослідницьких потягів для 
материкових обстежень тощо.

Наукові антарктичні досягнення другого періоду характеризуються 
насамперед зростаючою динамікою, масштабністю та комплексністю 
інтелектуальних розвідок, їх інституціонуванням і структуризацією під впливом 
першого й другого етапів НТР. У практику полярних досліджень упроваджуються 
спеціальні та міжнародні наукові проекти, які сприяли формуванню 
багатонаціональної корпорації вчених-полярників, забезпечували баланс 
геополітичної рівноваги в умовах «холодної війни», а згодом –  «розрядки» 
міжнародної напруги.

4. З’ясовано, що на першому етапі антарктичних досліджень на основі 
аерометеорологічних спостережень було уточнено кліматичні умови південної 
полярної області та її материкових регіонів; визначено товщину льодовикового щита 
в районах станцій «Комсомольська», «Схід», «Радянська»; уперше методом активної 
локації товщини льоду встановлено морфологічні та фізичні параметри крижаного 
покриву материка; проведено географічні й геологічні роботи з виявлення 
сировинного потенціалу Східної Антарктиди. Десятирічні дослідження (1955–
1965 рр.) південної полярної області дали «глибоку по суті й широку географічно 
характеристику снігового покриву материка», результативно позначилися на 
створенні геологічної й геоморфологічної карти Антарктики; океанографами було 
складено схему циркуляції поверхневих вод Південного океану та отримано перші 
відомості про рельєф його дна. Важливим підсумком десятиріччя антарктичних 
досліджень було видання в 1966 р. першого у світі «Атласу Антарктики».

У другій половині 1960-х –  1980-і рр. успішно проведено низку 
фундаментальних і прикладних досліджень у різних галузях вітчизняної науки, 
зокрема: радіоактивності атмосфери та вмісту в ній азоту, імпульсації магнітного 
поля й земних струмів; геологічні розвідки на основі глибокого буріння (до 900 м, 
1970 р.); з’ясування циркуляційних характеристик повітря, механізму 
повітрообмінів, балансу маси атмосфери на великих висотах; корпускулярного 
випромінювання Сонця (сонячного вітру); закономірності формування шельфових 
льодовиків та ін.

Важливим складником антарктичних досліджень стають спеціальні 
міжнародні проекти: Міжнародний антарктичний гляціологічний проект (МАГП), 
Міжнародна програма вивчення середньої атмосфери (МПСА) та ін.

Дослідження геологів і геофізиків мали переважно прикладну ресурсну 
спрямованість і обґрунтовувалися оцінками запасів мінеральних ресурсів корисних 
копалин, продуктивності антарктичних екосистем. Учені-геодезисти відкрили 
механізми взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі; проведені гляціологічні 
дослідження розкрили матеріальний баланс льодовикового покриву Антарктиди, 
закономірності географічного розподілу снігового покриву, його режимні, динамічні 
й фізичні властивості.
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Десятиліття дослідницьких практик в Антарктиці сприяли формуванню нових 
наукових напрямів та наукових шкіл на оновленій логістичній, матеріально-
технічній базі з використанням ЕОМ, найновіших досягнень НТР.

5. Досліджуваний період (друга половина 1950-х –  1980-і рр.) був не лише 
епохою «космосу й методології», а й інтенсивних комплексних наукових розвідок 
південної полярної області. У зазначений період формується особлива корпорація 
вчених-полярників, яка перебувала в постійних наукових, соціокультурних 
міжнародних контактах на антарктичних станціях, під час виконання 
інтернаціональних дослідницьких проектів у демілітаризованій південній полярній 
області. Учені-полярники, здійснюючи наукові розвідки, виступали водночас 
об’єктами медичних, біологічних, кліматичних, геомагнітних, психологічних 
досліджень, а також формували логістичну наукову базу для поліпшення умов 
життєдіяльності людини на Південному полюсі.

Водночас в умовах ідеологічного протистояння результати антарктичних 
досліджень використовувалися в пропагандистських цілях, а найяскравіші наукові 
відкриття вітчизняних учених часом укладали у звичні офіційні схеми з «примусово 
унормованою термінологією», уніфікованим викладом думок (за О. Оглобліним). 
Такий стан речей пояснювався тим, що навіть у нетривалу «хрущовську відлигу» 
(друга половина 1950-х – початок 1960-х рр.) науковий дискурс не вийшов за межі 
марксистської матеріалістичної парадигми пізнання світу. «Гібрид поверхово 
засвоєного марксизму зі спорохнявілим позитивізмом» (за А. Чуревичем) 
продовжував домінувати в дослідницьких практиках радянської епохи. «Холодна 
війна» й боротьба за майбутній доступ до розподілу ресурсів в Антарктиді 
пришвидшували державні полярні дослідження, водночас об’єктивні чинники 
антарктичних розвідок зумовили потребу в міжнародній співпраці вчених та 
налагодженні креативної взаємодії для втілення актуальних наукових стратегій 
ХХ ст.

6. На основі вивчених документів і матеріалів, історіографічного аналізу слід 
відмітити низку проблем, які потребують подальших наукових розвідок. На 
ґрунтовніше вивчення претендують людинознавчі аспекти антарктичних 
досліджень, відзначення ролі колективів учених, конструкторів, технологів у 
забезпеченні формування матеріально-технічної, логістичної бази наукових розвідок 
у суворих кліматичних умовах Південного полюса. Поза увагою істориків 
залишилися конструктори літаків і снігоходів, метеоракет і наукових приладів для 
антарктичних досліджень, імена авторів нових технологій спорудження житла й 
створення термоодягу, енергетичного харчування тощо. На окрему увагу 
дослідників заслуговує вивчення життя й побуту вчених-полярників, їх культурних, 
соціогуманітарних запитів. Помітно збагатиться окреслена проблематика, якщо 
доповниться науковими, професійними, історіографічними біографіями вчених-
дослідників Антарктики. На часі комплексні наукові розвідки про місце й роль 
вітчизняних антарктичних досліджень у західному інтелектуальному просторі, 
взаємодію вітчизняних учених і міжнародної корпорації полярників у наукових 
стратегіях ХХ ст.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ



20

Статті у фахових наукових виданнях
1. Черняєв О. С. Розвиток права в період НТР 1950-1960-х рр. / О. С. Черняєв // 

Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. –  Переяслав-
Хмельницький, 2012. – Вип. 28. – С. 401-403.

2. Черняєв О. С. Антарктичні дослідження в умовах науково-технічної революції 
1950-1970-х рр. / О. С. Черняєв // Переяславський літопис : Збірник наукових 
статей. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 276-281.

3. Черняєв О. С. Наукові дослідження в Антарктиці в 1950-1980-х рр.: правові 
аспекти / О. С. Черняєв // Наукові записки з української історії : Збірник 
наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 182-186.

4. Черняєв О. С. Наукові розвідки південного полярного полюсу в умовах НТР 
(1960-1970-і рр.) / О. С. Черняєв // Історія науки і біографістика. – 2015. - № 4. – 
Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua / 2015-4/ index html. – Заголовок з екрану.

5. Черняєв О. С. Вітчизняні і міжнародні антарктичні дослідження в 1970-1980-х 
рр.: правові аспекти / О. С. Черняєв // Наукові записки з української історії : 
Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 164-
168.

Статті в закордонних виданнях
1. Черняєв О. С. Розвиток економіки України в 1950-1960-і рр. / О. С. Черняєв // 

Science and Education a New Dimonsion. Humanities and Social Science, II (3), 
Issue: 18. – Budapest, 2014. – P. 54-58.

Публікації, які додатково відображають результати дослідження
1. Черняєв О.С. Наукові та технічні досягнення академіка Б. Є. Патона в 1950-1960-

і рр. / О. С. Черняєв // Наука України. Перспективи та потенціал: Матеріали ІХ 
Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Наука України. 
Перспективи та потенціал» (м. Одеса, 21-22 лютого 2014 р.) /Партнерство «Нова 
Освіта» – Одеса: 2014 р. – С. 37-39.

2. Черняєв О.С. Розвиток криміналістики в Україні 1950-1960 рр. / О. С. Черняєв // 
Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матер. ІV Всеукр. наук. конфер. з 
міжнар. участю. – Дніпропетровськ, 22 березня 2014 року. – ч.2. – С. 153-155.

3. Черняєв  О.С.  Вдосконалення  системи  сільськогосподарського  і  промислового 
виробництва та введення на підприємствах УРСР принципів госпрозрахунку в 
період  1950-1960  рр.  / О. С. Черняєв // Матеріали  VII Міжнародних  читань 
пам’яті  Михайла  Матусовського  –  Міжнародної  науково-практичної 
конференції. - Луганськ, 10-11 квітня 2014 року. - С. 239-242

4. Черняєв О.С. Зміни в системі виконавчої влади УРСР (50-60-ті роки ХХ ст.) / 
О.С.Черняєв // Збірник праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Інноваційна структура 
університету як основа розвитку науки та освіти» –  Київ, 17 квітня 2014 р. / 
Укладач Л.П. Пономаренко. – Київ, 2014. – С. 89-92.

АНОТАЦІЯ
Черняєв О. С. Антарктика в науковому дискурсі другої половини 1950-х кінця 

1980-х рр. – Рукопис.

http://inb.dnsgb.com.ua/


21

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.07 –  історія науки й техніки. –  Державний вищий навчальний 
заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016.

У дисертації подається історіографічний, джерельний та методологічний 
виміри наукового дискурсу щодо південної полярної області – Антарктики – другої 
половини –  кінця ХХ ст. З’ясовуються сутнісні характеристики вітчизняних 
досліджень Антарктики в умовах першої науково-технічної революції 50 – 60-х рр. 
ХХ ст., відстежуються особливості антарктичних наукових розвідок другої 
половини 1950-х –  першої половини 1960-х рр., окреслюється роль наукової 
проблематики 11–17 (1966 –  1973 рр.) антарктичних експедицій, розкриваються 
якісні зміни в дослідницьких практиках вітчизняних антарктичних експедицій в 
умовах НТР. Особлива увага приділяється структуризації та інституціоналізації 
наукових досліджень з антарктичної проблематики.

Автором розкриваються пріоритетні напрями та особливості наукових 
досліджень антарктики в другій половині 1970-х – 1980-х рр.

Чільне місце в роботі посідають питання формування міжнародної правової 
бази дослідницьких пошуків на антарктичних просторах, мережі стаціонарних 
станцій спостережень, наукової тематики, інтелектуальної кооперації в міжнародних 
проектах.

Визначається роль антарктичних досліджень у збереженні геополітичної 
рівноваги, південнополярних екосистем та перетворення Антарктики в мирний 
дослідницький майданчик.

Ключові слова: Антарктика, Антарктида, південна полярна область, 
антарктичні станції, учені-полярники, наукові напрями, міжнародні програми.

АННОТАЦИЯ
Черняев А.С. Антарктика в научном дискурсе второй половины 1950-х – 

конца 1980-х гг. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 –  история науки и техники. –  Государственное высшее 
учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 
университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2016.

В диссертации предлагаются историографические, источниковедческие и 
методологические измерения научного дискурса о южной полярной области – 
Антарктике –  второй половины –  конца ХХ века. Предложены оценочные 
характеристики отечественных исследований Антарктики в условиях первой 
научно-технической революции 50 –  60-х гг. ХХ в. Отслеживаются характерные 
особенности антарктических научных поисков второй половины 1950-х –  первой 
половины 1960-х гг., определяется круг научной проблематики 11–17 (1960– 
1973 гг.) антарктических экспедиций, раскрываются качественные изменения в 
исследовательских практиках отечественных антарктических экспедиций в условиях 
НТР. Особое внимание уделяется структуризации и институционализации научных 
исследований по антарктической проблематике.
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Автором раскрываются приоритетные направления и особенности научных 
исследований Антарктики во второй половине 1970-х – 1980-х гг.

Особое место в работе занимают вопросы формирования международной 
правовой базы научных изысканий, сети стационарных полярных станций, 
актуальной научной тематики, интеллектуальной коопорации в международных 
проектах.

В исследовательских практиках Антарктики сформировалась особая 
корпорация ученых-полярников, оригинальная интеллектуальная среда, 
определенная ментальность социума. Все это составляет интерес для современной 
исторической науки под углом зрения не только концентрации научных знаний, но и 
смены стиля научного мышления, понятийного пространства науки о шестом 
континенте.

В диссертации освещаются принципиально новые виды исследований на 
основе радиолокационного зондирования, глубокого изучения ледникового покрова, 
использования метеоракет, спутниковой информации, новых методов обработки 
метереологической и аэрологической информации с помощью ЭВМ.

Отмечается роль антарктических исследований в сохранении 
геополитического равновесия, южнополярных экосистем и превращении 
Антарктики в мирную исследовательскую площадку.

В исследуемый период вышел ряд научных работ по биоклиматологии 
Центральной Антарктиды И.И.Тихомирова, жизнедеятельности человека в южной 
полярной области А.Л. Матусова, медицинских исследований в антарктических 
экспедициях И.Ф. Рябинина и др. В области охраны здоровья человека ученые-
врачи полярных экспедиций опубликовали более 250 научных работ.

Итак, во второй половине 1950-х-первой половине 1960 впервые выяснено 
природу Антарктической платформы; создан геологическую и геоморфологической 
карты Антарктики; выявлены закономерности распределения и формирования 
морских льдов в Антарктике; океанографами уточнено размещение фронтальных 
зон Южного океана, структуру антарктической дивергенции; построена новая схема 
циркуляции поверхностных вод Южного океана; получены первые сведения о 
рельефе дна Южного океана.

Заметными были результаты биологических исследований, а именно: 
выяснено зоны распространения крупнейших форм планктона, обнаружено районы 
питания китов, установлена взаимосвязь зональности распределения фитопланктона 
и гидрологических условий, в частности глубинных вод.

Полученные антарктическими экспедициями научные результаты 
обрабатывались и обобщались в 20 научных учреждениях страны. К десятилетию 
отечественных антарктических экспедиций был издан первый в мире Атлас 
Антарктики (1966), где предоставлялась подробная характеристика природы всей 
южной полярной области.

Ключевые слова: Антарктика, Антарктида, южная полярная область, 
антарктические станции, ученые-полярники, научные направления, международные 
программы.
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ANNOTATION
Cherniaiev A. S.  Antarctica in the scientific discourse of the second half of the 

1950s – end of 1980s – Manuscript.
The dissertation for  submitting a scientific degree of  PhD of historical sciences, 

specialty  07.00.07  –  history  of  science  and  technology.  –  State  higher  educational 
establishment "Pereyaslav-Khmelnitsky state pedagogical University named after Grigory 
Skovoroda". - Pereyaslav-Khmelnitsky, 2016.

The dissertation presented historiographical, source, and methodological dimensions 
of scientific discourse in the South polar region of Antarctica of the second half of XX – 
beginning of XXI century. Clarified the essential characteristics of domestic research of 
the  Antarctic  in  the  first  scientific  and  technological  revolution  in  50-60-ies  of  XX 
centuries. monitored features of the Antarctic research in the second half of 1950s – the 
first half of the 1960s, outlined the role of scientific issues 11-17 (1966-1973 yy) Antarctic 
expeditions,  reveals  qualitative  changes  in  research  practices  national  Antarctic 
expeditions  in  the  conditions  of  STD.  Special  attention  is  paid  to  the  structuring and 
institutionalization of research on Antarctic issues.

The author reveals the priority directions and features of research of the Antarctic in 
the second half of the 1970s -1980s.

A prominent place in the work is concerned with the formation of the international 
legal  framework  of  research  exploration  at  the  Antarctic  area,  network  of  permanent 
stations  of  observation,  scientific  subjects,  and intellectual  cooperation in  international 
projects.

In  the  research  practices  of  the  Antarctic  has  formed  special  corporation  polar 
scientists, original intellectual environment, a certain mentality to the society. Everything 
has  some  interest  to  modern  historical  science  not  only  from  the  perspective  of  the 
concentration of scientific knowledge, but also changes the style of science knowledge, the 
conceptual space of science on the sixth continent.

The dissertation highlights the fundamentally new kinds of research based on cyclic 
radio sensing, deep learning of ice cover, the use of materials of satellite indiomacy, new 
methods of processing meteorological and aero logical information using EACH.

It is mentioned the role of Antarctic research in the preservation of the geopolitical 
balance of the South polar ecosystems and the transformation of Antarctica for peaceful 
research area.

Keywords: Antarctic, Antarctica, South polar region, the Antarctic stations, polar 
scientists, research areas, international programs.


