
У період з 12 по 14 травня 2015 р. у Києві проходила VII Міжнародна 

антарктична конференція (VII МАК 2015), присвячена визначенню кола 

актуальних питань південних полярних досліджень на найближчу та 

віддалену перспективи, виробленню механізмів захисту навколишнього 

середовища в Антарктичному регіоні. 

Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, 

Національна академія наук України, Національний антарктичний науковий 

центр і Національний технічний університет України «КПІ». Конференція 

проходила в режимі пленарних засідань за чотирма науковими напрямами:  

1. Науки про Землю (геолого-геофізичні та геоекологічні дослідження). 

2. Науки про життя (біологічні та медико-фізіологічні дослідження). 

3. Фізичні науки (гідрометеорологічні, океанографічні і геокосмічні 

дослідження). 

4. Нові технології та обладнання (автоматизовані системи управління, 

геоінформаційні технології та телекомунікаційні системи). 

Головував на МАК-VII академік НАН України, голова науково-технічної 

ради «Антарктика» П. Гожик. Пленарні засідання також вели академік НАН 

України М. Ільченко, директор НАНЦ В. Литвинов, доктори наук-керівники 

напрямів  В. Максимчук, В. Мартазінова, Є. Моісеєнко. 

У роботі конференції взяли участь 75 учених з України та Російської 

Федерації. Ними представлено результати досліджень, виконаних у провідних 

лабораторіях, наукових установах та центрах восьми країн світу. Доповіді 

учасників конференції, не тільки репрезентували широкий спектр напрямів 

наукових робіт у рамках Державної цільової науково-технічної програми 

проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 рр., а й  засвідчили високий 

рівень їхньої кореляції з програмами і рекомендаціями міжнародного 

Наукового комітету антарктичних досліджень (SKAR),  творчу активність всіх  

учасників пленарних засідань. 

Фактично учасниками Конференції було підбито підсумки досліджень в 

Антарктиці за останні 20 років, а також окреслено  їхні плани на перспективу. 

Обмін думками фахівців різних напрямів дав позитивні імпульси  для  більш 

поглибленого вивчення моніторингових даних  на стиках  наук, що вже 

найближчим часом може дати конкретні практичні результати для виробників 

цілого ряду галузей. Зокрема, медичної, фармацевтичної, біоресурсної та ін. 

Оголошуючи проект Рішення МАК-VII, директор НАНЦ В. Литвинов 

зробив особливий наголос на необхідності законодавчої підтримки 

антарктичних дослідників, зимівників та учасників комплексних морських 

експедицій, модернізації та розширення можливостей станції Академік 

Вернадський, завершення проектів із створення Національної бази 

антарктичних даних, зміцнення міжрегіональної кооперації дослідників 

Антарктики. Директор НАНЦ висловив щиру вдячність усім учасникам МАК-



VII, а також  висловив упевненість, що вітчизняна наука не пастиме задніх на 

полярній ниві. 

Тези доповідей опубліковані мовою оригіналу (українська, англійська, 

російська) окремим виданням, з яким можна ознайомитися за  посиланням 

http://g.ua/u1ne (Конференція завершена, робота триває // Національний 

антарктичний науковий центр МОН України (http://g.ua/u1d3). – 2015. – 

20.05). 

 


