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Ш Д Т Р И М К А 
зав1дувача В1дд1лу кл1матичних досл1джень та довгострокових прогноз1в погоди 
УкраТнський пдрометеоролопчного 1нституту ДСНС Украши та НАН УкраТни 

доктора ф1зико-математичних наук, професора 
М А Р Т А 3 1 Н 0 В 0 1 ВА31РИ ФАЙЗУЛ1ВНИ 

Вчена рада Одеського державного еколог1чного ун1верситету, 
обговоривши 1нформац1ю НАН УкраТни про наявн! ваканс1Т член1в-
кореспондент1в НАН УкраТни 1 висунення кандидатом на ваканс1ю члена-
кореспондента НАН УкраТни по В1дд1ленню наук про Землю НАН УкраТни за 
спец1альн1стю «Геоф13ика» доктора ф1зико-математичних наук, професора 
Мартаз1ново1 Ваз1ри Файзул1вни, КОНСТАТУС: 

Мартаз1нова Ваз1ра Файзул1вна, доктор ф1зико-математичних наук (з 1 9 9 8 р.) 
та професор (з 2 0 0 3 р.) за спец1альн1стю "геоф1зика", багато рок1в працюе в 
УкраТнському пдрометеоролопчному 1нститут1 (УкрГМ!) спочатку на посад! 
молодшого паукового сп1вроб1тника в1ддшу синоптичних дослщжень, а в 1 9 9 8 р . 
очолила в1дд1л кл1матичних досл1джень та довгострокових прогноз1в погоди. 

В 1 9 8 6 - 2 0 0 0 рр. професором Мартазшовою В.Ф. був розроблений новий 
п1дх1д до визначення аналопчност! атмосферних процес!в, який отримав назву 
методу "плаваючого аналога" ! дозволив зняти традиц!йн! вимоги аналопчност! 
процес!в на одн!й ! т!й же територГТ. За допомогою методу плаваючого аналога 
вперше виявлено кваз!пер!одичн!сть атмосферних процес!в з пер!одом близько 
двох м!сяц!в протягом усього року, яку не можна було виявити традиц!йним 
методом в!дбору аналога. На основ! розробленого п!дходу в роботах проф. 
Мартаз!новоТ розвинут! орипнальн! ф!зико-статистичн! методи довгострокового 
прогнозу завчасн!стю 2 м!сяц!, як! не мають аналопв у св!т!. Розроблений 
В.Ф. Мартаз!новою метод "пол!в-еталон!в" знайшов широке використання в 
прогнозуванн! р!зких зм!н погодних умов усередин! м!сяця для територГТ УкраТни 
та прилеглих до неТ територ!й та в досл!дженнях синоптичноТ кл!матолог!Т. 

Протягом 2 0 0 2 - 2 0 1 6 рр. В.Ф. Мартаз!нова була науковим кер!вником 
ДержавноТ програми з г!дрометеоролог!чних досл!джень в Антарктид! та 
забезпечення науково-техн!чноТ г!дрометеоролог!чноТ д!яльност! на антарктичн!й 
станцГТ «Академ!к Вернадський». ГТ досл!дження охоплюють розробку метод!в 
довгострокового прогнозування озонового шару та досл!дження зм!н кл!мату над 



Антарктикою. Професор В.Ф. Мартазхнова входила до складу науково-технхчно'Т 
ради Державно! програми проведения досл1джень в Антарктиц!. 

Методи довгострокового прогнозу погоди на м1сяць та сезон, розроблен! 
В.Ф. Мартаз1новою, протягом останн1х десяти рок1в використовуються 
Пдрометслужбою УкраТни для обслуговування кер1вних орган1в держави 1 р1зних 
галузей економ1ки. 

Науковий доробок В.Ф. Мартаз1новоТ становить понад 1 8 5 наукових праць, 
у тому числ! 2 монографп та роздши в 6 монограф1ях. Вона створила свою 
наукову школу довгострокового прогнозу погоди 1 кл1матичних досл1джень, 
вихованц! якоТ працюють в р1зних краТнах св1ту. Серед учн1в В.Ф. МартазхновоТ -
один доктор 1 8 кандидат1в наук. 

Науковий авторитет В.Ф. МартазшовоТ визнаний у с в т . 3 1 9 9 3 р. до 2 0 1 1 р. 
вона була експертом з атмосферних наук 1 експертом з кл1матичних досл1джень 
Всесв1тньоТ МетеоролопчноТ Оргашзаци. 3 2 0 1 5 по 2 0 1 8 р. - членом 
м1жнародного ком1тету з присудження преми Т1пкег Мизе-Ргххе - найвищоТ 
м1жнародноТ преми в галуз! антарктичних досл1джень. Професор Мартаз1нова 
багато рок1в була експертом ВАК УкраТни, членом спещал1зованоТ вченоТ ради 
географ1чного факультету КиТвського нац1онального ун1верситету 1мен1 Тараса 
Шевченка, Одеського державного еколопчного ун1верситету, 1нституту 
рад1оф13ики та електронхки 1м. О.Я. Усикова НАН УкраТни. 

За свою наукову д1яльн1сть В.Ф. Мартаз1нова нагороджена в1дзнакою 
Почесний прац1вник Пдрометслужби УкраТни, Почесною грамотою Каб1нету 
М1н1стр1в УкраТни, Подякою Президи Нац1ональноТ академ1Т наук УкраТни, 
Почесною грамотою ДержавноТ служби УкраТни з надзвичайних ситуац1й, 
юв1лейною медаллю НАНУ 1 МОП " 2 0 рок1в Антарктичн1й станци "Академ1к 
Вернадський". 

Вчена рада Одеського державного еколопчного ун1верситету 
УХВАЛЮС: 

П1дтримати висунення на оголошену Презид1ею НАН УкраТни ваканс1ю члена-
кореспондента НАН УкраТни В1дд1лення наук про Землю НАН УкраТни за 
спец1альн1стю «Геоф1зика» доктора ф1зико-математичних наук, професора 
Мартаз1ново1 Ваз1ри Файзул1вни. 

Ректор, голо 
Одеського 
еколопчно 
д.ф1з.-мат.1 С М . Степаненко 


