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Реферат. Наведено бібліографічні описи наукових праць українських вчених з проблем
дослідження Антарктики, опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях з січня 2009 по
жовтень 2010 років. Представлений список поточної бібліографії доповнює і продовжує
бібліографію вітчизняних публікацій за 2007–2009 рр., презентовану в попередньому випуску
„Українського антарктичного журналу”.
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Реферат. Приведены библиографические описания научных трудов украинских ученых по
антарктической проблематике, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях с
января 2009 по октябрь 2010 годов. Представленный список текущей библиографии дополняет
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Abstract. The bibliographic descriptions of the Ukrainian scientific works on Antarctica that were
published domestically and abroad in 2009 and 20010 as well as additional materials issued in 2008
are listed herein. This bibliographic data extends and complements the 2007–2009 current
bibliography of national publications, presented in the "Ukrainian Antarctic Journal" in 2009 (issue
8). The abstracts were collected from Ukrainian scientific journals, collections, and conference
proceedings as well as national (“Dzherelo”, “Litopys zhurnal'nykh statej”, etc.) and international
(“Antarctic Bibliography”, Scopus, Google scholar, Scirus, e-Library) bibliographic databases. In
_________________
Бібліографію укладено ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України на замовлення НАНЦ
Держкомінформнауки України в рамках проекту Державної програми проведення досліджень України в
Антарктиці на 2002–2010 роки (номер державної реєстрації теми НТР: 0110U006998с; 2010 р.).
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total 148 publications were compiled on the topics of Antarctic research within the last two years. The
references were arranged under the subject headings based on those used by the scientific issue
"Ukrainian Antarctic Research" (V.P. Rybachuk, P.F. Gozhik, N.G. Videnina, and V.A. Litvinov, Ed.
P.F. Gozhik, 2008, Kiev, Varta Publishers, 286 p., ISBN 978-966-02-4803-8).
Keywords: Antarctic bibliography, Antarctic Peninsula, Antarctic region, Antarctic research,
Antarctica, bibliographies, publications, Polar regions, research programs, Ukraine, Ukrainian
Antarctic Research Expedition, Vernadsky Antarctic Station.
Вступ до бібліографії
Першою спробою створення сучасної вітчизняної бібліографії наукових публікацій,
пов'язаних із дослідженнями та іншою діяльністю України в Антарктиці, стало колективне
наукове видання „Исследования Украины в Антарктике”, здійснене у 2008 році Національним
Антарктичним науковим центром (НАНЦ) Держкомінформнауки України, Інститутом
геологічних наук НАН України і Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки ім. Г.М. Доброва (ЦДПІН) НАН України під редакцією акад. НАН України П.Ф. Гожика
(Исследования, 2008). Воно було презентоване учасникам ХХХІ Консультативної наради
Сторін Договору про Антарктику, що відбулася 2–13 червня 2008 р. у Києві (XXXI
Консультативное, 2008).
На продовження цих бібліографічних і бібліометричних досліджень у 2009 році було
започатковано публікацію поточної бібліографії праць вітчизняних дослідників Антарктики.
Перший її випуск, що охопив період з липня 2007 по червень 2009 рр., опубліковано в
„Українському Антарктичному журналі” (Дослідження, 2009).
У цій статті представлено наступний (2-й) випуск поточної бібліографії. Її укладання
здійснено на замовлення НАНЦ Держкомінформнауки України в рамках проекту Державної
програми проведення досліджень України в Антарктиці на 2002–2010 роки. До нового
бібліографічного списку внесені публікації за період з січня 2009 по жовтень 2010 років, а
також окремі публікації 2008 року, що не увійшли до першого випуску.
Основним джерелом бібліографічної інформації були українські та російські друковані
наукові періодичні видання (журнали і збірники). Крім того, пошук бібліографічної інформації
здійснювався з використанням вітчизняних, а також зарубіжних реферативних журналів і
бібліографічних покажчиків та баз даних – Загальнодержавної реферативної бази даних
„Україніка наукова” (Загальнодержавна, 2009), державних бібліографічних покажчиків
України (Друковані, 2010), бази даних „Antarctic bibliography” Американського геологічного
нституту США (Antarctic, 2010), спеціалізованих наукових веб-пошукових систем Google
scholar (Google scholar, 2010), Scirus (Scirus, 2010), наукометричної реферативної бази даних
Sсopus (Sсopus, 2010). Порівняльну характеристику використаних джерел інформації та
загальний методичний підхід викладено в попередніх роботах авторів (Рибачук В.П. та ін.,
2007/2008, 2009).
До презентованої в даній статті поточної бібліографії внесено загалом 158 публікацій,
основну частину яких складають статті в періодичних виданнях (125 записів) та матеріали
конференцій і симпозіумів (23 записи).
Бібліографічні описи в списку розташовані за рубрикацією по типах видань. Описи
українською й російською мовами передують у списку англомовним. Статті й доповіді,
передруковані в зарубіжних виданнях у перекладі іноземними мовами, розміщені в одному
блоці (під одним номером) з бібліографічним описом оригіналу вітчизняного видання.
Позначкою (*) виділено публікації 2009 року, які включено до першого випуску поточної
бібліографії (Дослідження, 2009), а позначкою (‡) – публікації 2008 року, що не увійшли до
нього.
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Бібліографічні описи оформлені згідно з вимогами чинних в Україні державних та
міждержавних стандартів. За основу прийнято формат, що використовується реферативною
базою даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (Загальнодержавна, 2009).
Окремі відмінності допущено у випадках недоступності повного тексту оригіналу або з
методологічних міркувань. Зокрема, у бібліографічних описах журнальних статей та всіх
інших типів друкованих видань не використовується загальне позначення типу матеріалу
([Текст], [Електронний ресурс] тощо). Виняток зроблений лише для статей, надрукованих у 9му випуску „Українського антарктичного журналу” (2009 р.), оскільки його склад і нумерація
сторінок друкованої й електронної версій не співпадають. URL-адреси режиму доступу до
електронних ресурсів подані за станом на 01.12.2010.
Огляд наведеної бібліографії підтверджує досить стабільні темпи публікаційної
активності вчених наукових установ, вищих навчальних закладів та інших науково-дослідних
організацій, характерний для останніх років (див. рис.); дещо зменшилася лише кількість
доповідей на конференціях. Як і раніше, основним інформаційним ресурсом публікацій
українських науковців залишається „Український антарктичний журнал”. Близько третини
решти статей публікується в зарубіжних журналах і збірниках.
Важливою подією минулого року став вихід у світ „Атласа глубинного строения
Антарктики по данным метода гравиметрической томографии” (Атлас, 2009).
Інша особливість бібліографії останнього періоду – поява серії публікацій з історії
діяльності України в Антарктиці (Ю.О. Михальов, Н.Г. Віденіна, С.Г. Половка, В.П. Рибачук,
А.П. Федчук, Ю.Р. Малашенко, О.Б. Таширєв, Г.А. Будзика).

Рис. Динаміка формування інформаційних масивів бібліографії (кумулятивні криві).
Умовні позначення:
N – загальна кількість публікацій на рік;
Na – кількість статей у періодичних журналах і продовжуваних виданнях;
Nc – кількість доповідей на конференціях (за винятком конференцій НАНЦ).
Презентована бібліографія є одним із проектів з системного моніторингу нової
вітчизняної наукової літератури з проблем Антарктики, які здійснюються в ЦДПІН ім. Г.М.
Доброва НАН України в останнє 10-річчя (Віденіна Н.Г. 2005; Віденіна Н.Г. та ін. 2006, 2007;
Дослідження, 2009; Исследования, 2008; Рибачук В.П. та ін., 2000, 2007/2008, 2008; Rybachuk
V.P. et al.; Videnina N.G. et al., 2008). Вона розглядається як необхідна складова майбутньої
повної бібліографії вітчизняної наукової літератури з Антарктики за 20 останніх років та в
ретроспективі до початку ХХ століття.
Немає сумніву, що організація систематичної підготовки, публікації та моніторингу
бібліографічних даних, здійснення наукометричних досліджень та історико-наукового аналізу
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участі України у вивченні Антарктики, широке оприлюднення їх результатів в Україні і за
кордоном є необхідним і актуальним в когнітивному, науково-освітньому, культурному,
управлінському, суспільно-політичному, геополітичному та інших аспектах державної
політики.
Важливими напрямками використання результатів зазначених бібліографічних і
наукометричних досліджень можуть бути, зокрема: обгрунтування державної політики щодо
забезпечення національних інтересів України в Антарктичному регіоні2; формування наукових
пріоритетів і заходів цільової програми антарктичних досліджень; аналіз ефективності
реалізаціїї бюджетних витрат, що виділяються для них державою; оцінка внеску українських
вчених у світові дослідження і формування політики, націленої на підвищення авторитету
вітчизняної науки; вивчення історії діяльності України в Антарктиці; опрацювання програм
наукових досліджень і розробка навчальних програм і посібників у закладах освіти;
популяризація досягнень українських полярників у засобах масової інформації тощо.
Здійснення цих досліджень повинно відбуватися, передусім, у рамках Державної цільової
науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки.
Український антарктичний журнал = Ukrainian
Antarctic Journal [Текст] : наук.-техн. вид. / М-во освіти і
науки України, Нац. антаркт. наук. центр; голов. ред.
П.Ф.Гожик: статті та матер. IV Міжнар. антаркт. конф.
— 2009. — № 8. — 341 с. — укр., рос., англ. — ISSN
1727-7485.

Atlas of the Antarctic deep structure with the
Gravimetric Tomography / R.Kh. Greku, P.F. Gozhik,
V.A. Litvinov, V.P. Usenko, T.R. Greku; National academy
of sciences of Ukraine, Institute of geological sciences;
National antarctic scientific center of Ukraine. — Kiev,
2009. — 69 pp. — Bibliogr.: 27 refs. eng. — ISBN 978966-02-4937-0.
The Atlas contains results of a deep structure modeling of the
Antarctic and the South Ocean regions. Initial data are spherical
harmonics of the EGM96 global geoid model. Dense
heterogeneities are calculated using the gravimetric tomography
technology. 3D images of vertical and lateral sections on different
depths are presented. Proceeding compiling, computer design:
“Geographika”.
_____________________________________________________________________________________
2

Цей аспект набуває зростаючої актуальності через посилення останнім часом з боку
ряду держав активності щодо територіального поділу Антарктиди.
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Важливими напрямками використання результатів зазначених бібліографічних і
наукометричних досліджень можуть бути, зокрема: обгрунтування державної політики щодо
забезпечення національних інтересів України в Антарктичному регіоні2; формування наукових
пріоритетів і заходів цільової програми антарктичних досліджень; аналіз ефективності
реалізаціїї бюджетних витрат, що виділяються для них державою; оцінка внеску українських
вчених у світові дослідження і формування політики, націленої на підвищення авторитету
вітчизняної науки; вивчення історії діяльності України в Антарктиці; опрацювання програм
наукових досліджень і розробка навчальних програм і посібників у закладах освіти;
популяризація досягнень українських полярників у засобах масової інформації тощо.
Здійснення цих досліджень повинно відбуватися, передусім, у рамках Державної цільової
науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки.
Насамкінець, слід також зауважити, що створення сучасної української антарктичної
бібліографії набуває актуальності у зв'язку з 15-річчям початку експедиційних досліджень
(1996–1997 рр.) та 20-річчям сучасного періоду діяльності України в Антарктиці (1992 р.).
Література
Атлас глубинного строения Антарктики по данным метода гравиметрической
томографии [Электрон. ресурс] / Р. Х. Греку, П. Ф. Гожик, В. А. Литвинов, В. П. Усенко,
Т. Р. Греку. // Укр. антаркт. журн. – 2009. – № 8. – С. 39-42. – Библиогр.: 9 назв – рус., рез. англ. –
Режим доступа : http://www.uac.gov.ua/science/uaj/8/UAJ_N_8_39-42.pdf
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