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Загальний фонд НДЧ. 
Прикладні та фундаментальні дослідження та розробки за 

напрямами науково-технічної діяльності в Одеському державному 
екологічному університеті: 

1. «Лабораторія кліматичних змін» 
 

Завідувач лабораторією – д-р фіз.-мат. н., проф. 
Степаненко Сергій Миколайович. 

Термін виконання проекту – 02.2017-12.2019 рр. 
 

Назва НДР:  «Оцінка ефективності використання 
поновлювальних та невичерпних природних ресурсів 
України в умовах зміни клімату», № держреєстрації: 
0117U002423. 

 
 
Отримані результати: Основним результатом виконання дослідження є 

кількісна оцінка впливу змін клімату на поновлювальні (ґрунт, рослинність) та 
невичерпні (тепло-, геліо- і вітроенергетичні ресурси, водні ресурси) природні 
ресурси України. З використанням ансамблевого підходу за новітніми 
кліматичними сценаріями виконано моделювання впливу змін клімату на 
поновлювані та невичерпні природні ресурси України. Виконані розрахунки впливу 
змін клімату на  динаміку вуглецю та його депонування у ґрунті, річну динаміку 
гумусу у ґрунті. Оцінена динаміка первинної річної продуктивності рослин 
основних типів природних біогеоценозів, а також фотосинтетична продуктивність 
та динаміка основної та вторинної продукції культурної рослинності, що дозволило 
оцінити в динаміці можливість отримання біогазу та біотоплива. За кліматичними 
сценаріями оцінено ресурси геліоенергетики , їх регіональні особливості, 
встановлено високий економічно-доцільний потенціал сонячної енергії, що 
цілком достатньо для впровадження теплоенергетичного та фотоенергетичного 
обладнання майже в усіх областях. 

Новизна оцінки вітроенергетичного потенціалу України полягає в 
використанні моделі SLEB-ОДЕКУ (вертикального профілю вітру у 300 метровому 
шарі атмосфери), що дозволило виділити райони з найбільш сприятливими 



 
 

умовами для  встановлення вітроенергетичного обладнання, вперше для території 
України було оцінено вплив змін клімату на роботу транспортної системи в період 
2021-2050 рр. Встановлено майбутній просторово-часовий розподіл небезпечних 
явищ та визначено зміни в роботі транспортної системи, які очікуються. Надано 
оцінку та проведений порівняльний аналіз змін кліматичних чинників формування 
стоку та водних ресурсів України за різними кліматичними сценаріями 
(використана середня статистична модель)  для рівнинної і гірської територій. 
Оцінені наслідки впливу антропогенної діяльності в нових кліматичних умовах для 
окремих водозборів та географічних зон. Надано рекомендації щодо оптимізації 
масштабів водогосподарської діяльності при змінах водних ресурсів за рахунок 
потепління.  
 Практична значущість роботи полягає в тому, що її результати сприяють 
впровадженню в Україні кліматичного обслуговування різних галузей господарства: 
(геліо-, вітро-, біо-) енергетики, транспорту, водного та сільського господарства. 
Корисними науково-методичними напрацюваннями є агрокліматичне 
обґрунтування отримання другого урожаю, прогнозування зміни опалювального 
сезону, оцінка зміни геліоресурсів, оцінка збільшення хвиль тепла, особливості 
ожеледно-паморозевих явищ та снігових відкладень.  

 

2. ПНДЛ «Моделювання гідрофізичних процесів» 

Завідувач лабораторією – д-р геогрн. н., проф. 
Тучковенко Юрій Степанович 

Термін виконання проекту – 02.2017-12.2019 рр. 

Назва НДР: «Регіональна система прогнозу 
екстремальних забруднень атмосфери у випадку 
стихійних лих, техногенних аварій і терористичних 
актів», № держреєстрації: 0117U002425. 

 
 
Отримані результати: Дослідження було спрямоване на вирішення 

актуальної проблеми питань безпеки та забезпечення обороноздатності України −  
відновлення функціонування сучасної системи оперативного прогнозу 
океанографічних параметрів стану морського середовища української частини 
акваторії Азово-Чорноморського басейну для забезпечення потреб 
морегосподарського комплексу, морської транспортної інфраструктури, військово-
морських сил України. 

В результаті виконання роботи розроблено складові якісно нової, порівняно з 
втраченою у 2014р., внаслідок окупації Російською Федерацією Кримського 
півострова, національної системи морських прогнозів в Україні, які  відповідають 
сучасним вимогам, базуються на використанні протестованих і верифікованих 
чисельних математичних гідродинамічних моделей, перевірених і адаптованих до 
кліматичних змін режимних гідрометеорологічних характеристик, що відбулися в 
останні десятиріччя. Загальна архітектура розробленої прогностичної системи є 
унікальною та забезпечує можливість її використання в оперативній прогностичній 



практиці Гідрометцентру Чорного та Азовського морів та Центру навігації, 
гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України. 

Зокрема, створено якісно новий автоматизований модельний комплекс для 
вирішення задач  діагнозу і прогнозу мінливості океанографічних параметрів стану 
морського середовища в український частини акваторії Азово-Чорноморського 
басейну, який складається з сучасних європейських чисельних прогностичних 
моделей (розробник - науково-дослідний інститут прикладних досліджень 
«Делтарес» (Нідерланди) та Delft University of Technology), які інтегрованні між 
собою: гідродинамічної моделі Delft3D-FLOW, спектральної моделі для прогнозу 
просторово-часової мінливості параметрів вітрового хвилювання SWAN - Simulating 
Waves Nearshore Model, а також авторської моделі відгінно-нагінних коливань рівня 
води, викликаних вітром, у наближенні «мілкої води». Як вхідна інформація для 
надання океанографічного прогнозу використовуються метеорологічні прогнози, які 
надаються за глобальною  чисельною моделлю прогнозу погоди GFS (Global Forecast 
System) і можуть бути вільно отримані з веб-сервісу NOMADS (National Operational 
Model Archive and Distribution System) Національної метеорологічної служби США. 
Розроблено програмний модуль для зчитування метеорологічної інформації з веб-
сервісу, її фільтрації та підготовки до використання при гідродинамічному 
моделюванні. Розроблено оригінальний  інтерфейс споживача − оператора-
прогнозиста для роботи з програмним комплексом в спрощеному діалоговому 
режимі.  

Окрім того були оновлені та удосконалені, перевірені на прогностичну 
здатність в сучасних кліматичних умовах фізико-статистичні методи оперативного 
прогнозування відгінно-нагінних коливань рівня моря, середньострокового 
прогнозування  дат появи льоду і очищення від льоду, довгострокового прогнозу 
льодових явищ в морських портах України. Для підвищення точності  прогнозу була 
випробувана європейська атмосферна мезомасштабна модель з високою 
просторовою роздільною здатністю  HARMONIE. 

Отримані при виконанні проекту результати сприяють кращому розумінню 
регіональних особливостей механізму взаємодії атмосфери і океану (моря), впливу 
погодних умов на динаміку прибережних вод, виникнення небезпечних для 
господарства і населення морських регіонів явищ.  Адаптовані та верифіковані в 
межах роботи чисельні математичні моделі та досвід їх застосування створюють 
умови для інтеграції України, як незалежної морської держави, в європейський 
дослідницький простір у галузі морських досліджень шляхом залучення українських 
науковців та наукових установ  до міжнародних дослідницьких програм, 
ініційованих Міжнародною океанографічною комісією, а також до міжнародних 
европейських дослідницьких інфраструктур, наприклад, ERIC DANUBIUS-RI  
«Міжнародний центр перспективних досліджень річка – дельта – море». 

Практична значимість роботи визначається тим, що відновлення 
функціонування сучасної системи оперативного прогнозу океанографічних 
параметрів стану морського середовища української частини акваторії Азово-
Чорноморського басейну дозволить забезпечити потреби господарчих об’єктів 
морегосподарчого комплексу України. Від гідрометеорологічної інформації, яка 
міститься в морських прогнозах залежить економічна ефективність та безпека 
функціонування морського транспорту, портово-промислових і рекреаційних 
комплексів, розташованих на морському узбережжі, промислового рибальства та 



 
 

господарств морської аквакультури, об’єктів видобутку корисних копалин з 
морського шельфу. Виконання проекту, сприяє утвердженню України як 
незалежної морської європейської держави, оскільки активна й ефективна морська 
діяльність України є однією з важливих умов гарантування економічної, військово-
політичної і національної безпеки.   

 
3. ПНДЛ «Моделювання катастрофічних водопіль на території 
України» 

Завідувач     лабораторією     –академік     ВШ     України, 
д-р геогр. н., проф. Гопченко Євген Дмитрович 

Термін виконання проекту – 02.2017-12.2019 рр. 
 

Назва НДР: «Науково-методична база для встановлення 
розрахункових характеристик весняного водопілля в 
басейні Дніпра в умовах мінливості клімату», № 
держреєстрації: 0117U002424. 

 
Отримані результати: Результати дослідження сприяють  покращенню 

водогосподарської обстановки в басейні Дніпра шляхом ймовірнісних оцінок 
гідрологічних ризиків від небезпечних природних явищ до яких відноситься весняне 
водопілля та його наслідки - повені різного масштабу. Створена універсальна  
математична модель формування, розрахунку та довгострокового прогнозування 
характеристик водопіль, яка реалізована для річок басейну Дніпра (у тому числі й 
для невеликих, зазвичай не охоплених даними стокових спостережень, річок) з 
урахуванням кліматичних змін зимово-весняного періоду.  

Розроблений метод розрахунків характеристик дощових паводків і весняних 
водопіль та довгострокового прогнозування характеристик максимального 
весняного стоку річок є науково-методичною базою гідрологічного забезпечення й 
для інших річок України. На  відміну від існуючих, запропонований комплексний 
метод розрахунку максимального стоку може бути застосований  для будь-яких 
водозборів незалежно від їх розмірів та генезису максимального стоку (паводки чи 
водопілля), а також надає можливість просторової оцінки розмірів і строків 
проходження весняних водопіль з завчасністю понад 20-30 діб, встановлення 
ймовірності їх виникнення у багаторічному розрізі (наприклад, при забезпеченості 
1%, коли водопілля буде формуватися 1 раз у сто років) для будь-яких за розміром і 
гідрологічною вивченістю річок.  Кількісно оцінено гідроекологічний стан та 
виявлено зони задовільної, напруженої, критичної, кризової та катастрофічної 
екологічної обстановки в басейні Дніпра. 

Розроблено програмний прогностичний комплекс (в середовищі Excel) для 
поточного щорічного прогнозування (на будь яку дату випуску прогнозу) 
характеристик максимального стоку весняного водопілля річок в басейні Дніпра, 
встановлення ймовірнісних оцінок його настання у багаторічному періоді, 
передчасного визначення строків водопіль (початку і максимальних рівнів води), 
сучасного представлення прогностичної інформації у вигляді таблиць, діаграм, 
графіків, карто-схем (при використанні інструментарію MapInfo) для можливості 



 
 

використання цих даних владними структурами та іншими користувачами. 
 Практичне значення роботи полягає в тому, що при виникненні загрози 
затоплення територій, методика прогнозування водопіль з картографічним 
представленням можливих ризиків надає підґрунтя для обґрунтування планів дій 
відповідних підрозділів по безпечній евакуації та захисту населення. Еколого-
гідрохімічна характеристика вод річок басейну Дніпра на основі показників 
мінералізації води, концентрації головних іонів, біогенних речовин і специфічних 
речовин токсичної дії надає можливість виявити антропогенне навантаження на 
басейн і оптимізувати водоохоронну діяльність. 

Результати роботи впроваджені в оперативну діяльність Українського 
Гідрометцентру та Гідрометцентру Чорного та Азовського морів  Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій для випробувального використання. 
 
4. ПНДЛ «Прогнозування екологічного стану повітряного 
басейну міст» 

Завідувач лабораторією – д-р фіз.-мат. н., проф. Хецеліус 
Ольга Юріївна 

Термін виконання проекту – 02.2017-12.2019 рр. 

Назва НДР: «Комплекс нових стохастично-
гідродинамічних та атомно-діагностичних моделей 
моніторингу антропогенного забруднення атмосфери 
промислових міст та “Green city” технологія», № 
держреєстрації: 0117U000622. 

Отримані результати: В результаті дослідження розроблений комплекс 
нових нелінійно-стохастичних гідродинамічних моделей  кількісного опису 
динаміки атмосферної вентиляції великих індустріальних міст з урахуванням 
метеорологічних, антропогенних, орографічних та інших факторів. Розвинутий  
новий узагальнений підхід до аналізу та моделювання  антропогенного  забруднення 
атмосфери промислових міст, який базується на   оптимізованій теорії атмосферної 
вентиляції у промисловому місті в поєднанні з моделлю гідродинамічного прогнозу 
(з кількісним урахуванням турбулентності в атмосфері міської території), методами 
теорії комплексного геофізичного поля та підходу Аракави-Шуберта до кількісного 
опису конвективної нестабільності, застосованих до моделювання тепло-масо-
переносу та повітряної вентиляції в атмосфері промислового міста (регіону). 
Інтегральне рівняння Аракава-Шуберта узагальнено на клас задач по визначенню 
роботи хмар для вентиляції промислових міст і далі розвинутий алгоритм його 
розв’язання методом резольвенти. Викладені теоретичні основи нового методу 
аналізу та обчислення потенціалу вентиляції та функції струму вітрів в зоні міської 
забудови для південних міст та розглянуті основні принципи хмарної конвекції і 
викликаною нею циркуляції повітря для цілей розрахунку потенціалу для 
промислових міст. Поле швидкостей  враховує сумарну картину залучення 
повітряних мас в конвективні терміки, спектру хвильових або вихрових утворень в 
атмосфері промислового міста, які супроводжують хмари внутрішньо масової або 
фронтальної конвекції, що можуть проходити через околицю міста і навіть 



вторгатися в теплове кільце внутрішньої вентиляції міста.  
Вперше в приладній мезометеорології та  урбоекології відкрито нове фізико-

географічне явище (конвективної гіпервентиляції повітряного басейну 
промислового міста), пов’язане із виникненням при певних умовах ефектів 
інтенсивної резонансної взаємодії внутрішньо міських турбулентних завихрень з 
турбулентністю, що виникає в підхмарному повітряному шарі для хмарних масивів, 
які проникають в міську і приміську території.  

В сукупності, розроблено принципово новий  комплекс нелінійно-
стохастичних гідродинамічних моделей кількісного опису динаміки атмосферної 
вентиляції великих індустріальних міст з використанням ієрархії моделей 
циркуляції повітря в зоні міської забудови з можливостями подальшої експертизи 
господарських заходів по рекреації приміського та міського ландшафтів. 
Представлені кількісні результати моделювання параметрів повітряної вентиляції 
(мезоциркуляції) над територією м. Одеси (Одеського регіону). Розроблені базові  
елементи нової нелінійно-оптичної, атомно-діагностичної моделі визначення рівня 
та параметрів забруднення та кінетики в атмосфері двоокису вуглецю, в залежності 
від певних факторів, у часі та просторі, на основі нової квантово-кінетичної моделі 
для атмосферних атомно-молекулярних систем (молекул атмосферних газів). 

Розроблений  комплекс нових нелінійних стохастично-гідродинамічних і 
оптично-діагностичних моделей для моніторингу та прогнозування екологічного 
стану та безпеки атмосфери промислових міст, який складає  теоретичну основу  
побудови  принципово нової технології “Green City”, разом з використанням 
ієрархії моделей циркуляції повітря в зоні міської забудови, забезпечує надійні і 
кількісно коректно визначені стратегічні можливості значного зменшення  
антропогенного (глобальні транспортні та комунікаційні системи тощо) 
навантаження на повітряний басейн промислових міст (регіонів), формування 
надійної стратегії управління процесами забруднення  атмосфери міст, внаслідок дії 
багатьох факторів, а також, низку стратегічних, у тому числі, господарських заходів з 
рекреації приміського та міського ландшафтів промислових міст (регіонів) із 
значним антропогенним навантаженням. 

 
 

5. ПНДЛ «Вплив змін клімату на лимани північно-західного 
Причорномор’я» 

 

Завідувач лабораторією – д. геогр. н., проф. Хохлов 
Валерій Миколайович 

Термін виконання проекту – 02.2019-12.2021 рр. 

Назва НДР: «Розробка та дослідження системи 
метеорологічного радіолокаційного моніторингу 
причорноморського регіону України та вимог до її 
елементів», № держреєстрації: 0116U002509. 

 

Очікувані результати: В результаті виконання проекту буде перевірена 



концепція впливу кліматичних змін метеорологічних чинників на гідрологічний і, 
як наслідок, гідроекологічний режими «закритих» лиманів північно-західного 
Причорномор’я, суть якої полягає у наступному: глобальне потепління призводить 
до зростання посушливості регіонального клімату, збільшення інтенсивності 
випаровування з поверхні водозбору та дзеркала лиманів (при незмінності або 
зменшенні загальної кількості атмосферних опадів), зменшення надходження до 
лиманів стоку річок і водотоків, які їх раніше живили. Як наслідок, відбувається 
зростання дефіциту річного прісного балансу водойм. Стратегія реалізації 
природоохоронних заходів спрямованих на компенсацію цього дефіциту для 
запобігання погіршенню якості вод, втраті природних ресурсів, зменшенню 
біорізноманіття повинна бути визначена для кожного лиману окремо, з 
врахуванням особливостей формування його водного балансу, морфометричних 
характеристик водойми, розташування відносно моря. Для стабілізації 
гідрологічного та гідроекологічного режимів деяких досліджуваних лиманів, за 
попередніми уявленнями, достатньо буде забезпечити різноспрямований водообмін 
з морем штучними каналами (каналом) із обґрунтованою в результаті розрахунків 
пропускною здатністю. Для інших лиманів, наприклад, протяжних і орієнтованих 
за нормаллю до морського узбережжя, цього може бути недостатньо і другий етап 
реалізації природоохоронних заходів повинен передбачати нормування 
водогосподарської діяльності на водозборі для наближення побутового стоку річок і 
водотоків до природного. Зважаючи на складність та коштовність реалізації 
вищевказаних заходів, вони повинні бути науково-обґрунтованими, з кількісною 
доказовою базою їх доцільності і ефективності. Ця задача вирішуватиметься на 
основі результатів сценарного моделювання різних варіантів водного та екологічного 
менеджменту із використанням моделі «клімат-стік» та чисельних гідродинамічних 
моделей. 

В межах проекту, вперше для системи «закритих» лиманів північно-західного 
Причорномор’я будуть визначені зміни майбутнього клімату за ансамблем 
регіональних кліматичних моделей проекту Euro-CORDEX з кроком сітки 
приблизно 15 км, який відповідає просторовим масштабам лиманів; на основі 
єдиного для всіх лиманів методологічного підходу буде кількісно оцінений вплив 
змін клімату на складові їх водного балансу, визначений дефіцит прісного водного 
балансу кожного з лиманів, що дозволить ранжувати їх за вразливістю до змін 
клімату; на підставі результатів сценарного моделювання, із використанням 
сучасних математичних моделей, будуть визначенні ефективні стратегії стабілізації 
гідрологічного та гідроекологічного режимів лиманів з урахуванням їх 
гідрологічних, морфологічних, екологічних особливостей. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Спеціальний фонд НДЧ. 
1. ПНДЛ Європейська наукова інфрастуктура DANUBIUS 

Завідувач лабораторією – д-р геогр. н., проф. Берлінський 
Микола Анатолійович 

Термін виконання проекту – 12.2016-12.2019 рр. 

Назва НДР: «Підготовчий етап загальноєвропейського 
дослідження інфраструктури «DANUBIUS-RI» 
міжнародний центр перспективних досліджень систем 
річка – море» 

 
Отримані результати: Головна мета цього проекту полягала у визначенні 

функціональної структури та процесів взаємодії між структурними компонентами, які 
забезпечать створення та функціонування загальноєвропейської дослідницької 
інфраструктури ERIC «Міжнародний центр перспективних досліджень річка – дельта – море  
(DANUBIUS- RI)», яка підтримує міждисциплінарні дослідження великих річкових та 
морських систем згідно сучасним викликам.  

Участь університету в цьому проекті створило умови для входження України до  
консорціуму ERIC DANUBIUS-RI, що надає наступні переваги українським університетам,  
дослідницьким та відомчим виробничим установам, які вирішують проблеми організації та 
проведення моніторингу річок та моря, управління водними ресурсами і екологічним станом 
водного середовища: (1) отримають доступ до усіх інформаційних, наукових, науково-
методичних, програмних ресурсів провідних європейських наукових інституцій - учасників 
ERIC DANUBIUS-RI, його структурних підрозділів (вузлів спостереження, аналізу, 
моделювання; центрів експертизи, трансферу технологій і т.п.) для використання їх при 
реалізації національних наукових програм і проектів, підготовки фахівців з урахуванням 
сучасних європейських вимог і підходів; (2) сприяння імплементації в Україні європейських 
стандартів при дослідженні процесів в системі річка-море, підходів до управління цією 
системою, застосуванню сучасних технологій організації та проведення моніторингу, 
жорсткого контролю якості даних, результатів оцінювання та прогнозування наслідків 
реалізації управлінських рішень; (3) впровадженню в практику передових європейських 
процедур архівації та зберігання даних, їх візуалізації, підготовки до використання в задачах 
моделювання, тестування математичних моделей, що застосовуються для вирішення 
міждисциплінарних задач, організації доступу до баз даних спостережень та результатів 
моделювання широкого кола науковців, фахівців, аспірантів та студентів; (4) будуть мати 
змогу  отримати методологічну та методичну підтримку структурних підрозділів 
DANUBIOS-RI щодо прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень, які 
відповідають найвищим європейським стандартам, для вирішення національних, 
регіональних і місцевих проблем, що виникають в річково-морських системах України; (5) 
отримають нові можливості для розвитку академічної мобільності науковців, аспірантів, 
студентів з метою їх наукового стажування із використанням ресурсів і розробок, що 
надаються різними структурними одиницями дослідницької інфраструктури DANUBIUS-RI; 
(6) сприяння розвитку наукового співробітництва з партнерами з ЄС, зростання потенційних 
можливостей для участі у майбутніх наукових і інноваційних проектах ЄС шляхом 



залучення дослідницьких інституцій України до участі у проектах HORIZON 2020, 
HORIZON EUROPE або наступних програмах. 
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