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ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Науково-дослідний сектор був заснований у 1957 році. Наказом 

Міністерства вищої освіти СРСР від 31 липня 1957 року № 800 у 
відповідності з Постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з 
питань праці та зарплати від 22 липня 1957 р. № 214, п.105 науково-
дослідний сектор (НДС) Одеського гідрометеорологічного інституту 
віднесений до II-ої категорії з оплати праці керівних та наукових 
працівників. Госпдоговірна тема № 1 була відкрита у травні 1958 року, а її 
науковим керівником був Рутман М.А., тоді ще кандидат фізико-
математичних наук та Радчик В.С. – ст. викладач кафедри вищої 
математики. Замовник – завод фрезерних верстатів. Цим же наказом по 
інституту була відкрита і тема №2 під науковим керівництвом викладача 
кафедри динаміки руслових процесів Блінова І.С., кандидата технічних 
наук. Усі організаційні роботи по створенню НДС проводились першим 
начальником науково-дослідного сектору Зубковим Іваном Дмитровичем, 
який займав цю посаду до середини травня 1975 р. Він багато зробив щодо 
створення та розвитку наукової бази інституту, підвищенню його 
наукового потенціалу. Досить зауважити, що у 1975 році виконувались вже 
24 НДР з загальним обсягом фінансування на рік близько 440 тисяч рублів. 
З травня 1975 року начальником НДС став випускник аспірантури ОГМІ 
Гущін Євген Вікторович, на цій посаді він працював близько 20 років (до 
травня 1994 року). За цей час загальний обсяг фінансування НДР на рік 
зріс майже до 1 млн. рублів. З серпня 1994 року начальником НДС було 
призначено Іванова Сергія Васильовича, канд. геогр. н., випускника ОГМІ. 
У зв′язку з довгостроковим науковим відрядженням до Франції 
С.В. Іванова, з 1998 року і до 2002 року обов′язки начальника НДС 
виконував проректор з наукової роботи проф. Гопченко Є.Д. З лютого 2002 
року ці обов’язки виконує канд. геогр. н. Лужбін Анатолій Михайлович. У 
2004 році статус підрозділу було змінено на науково – дослідну частину 
(НДЧ). В період 2013-2016 рр. загальний річний обсяг фінансування 
науково-дослідних робіт, які виконувались в НДЧ, перевищував 
3,5 млн. грн. НДЧ є структурним науковим підрозділом університету, який 
складається з науково- дослідних груп і функціональних підрозділів, які 
забезпечують організацію та проведення науково-дослідних робіт в 
університеті. 



Основні задачі діяльності НДЧ полягають у наступному: 

 організація та проведення фундаментальних, прикладних і 
пошукових наукових досліджень, спрямованих на реалізацію 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, як основи 
підготовки інженерних, наукових та педагогічних кадрів; 

 організація повного циклу науково-технічної діяльності - від 
фундаментальних досліджень до впровадження розробок у 
господарчу діяльність підприємств, підрозділів міністерств та 
відомств; ефективне використання наукового потенціалу 
університету; 

 широка участь вчених у формуванні та вирішенні соціально-
економічних проблем при реалізації завдань національних, 
державних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних, 
міжвузівських та міжвідомчих науково-технічних програм; 

 підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного 
використання в учбовому процесі результатів наукових досліджень, 
широкого залучення до науково-технічної діяльності талановитої 
студентської молоді, формування наукових шкіл і 
висококваліфікованих наукових колективів; підвищення рівня 
практичного використання результатів наукових досліджень з 
урахуванням кінцевої потреби держави та суспільства в їх 
результатах; створення виконавцям необхідних умов, які б 
стимулювали розробку технічних і технологічних нововведень, 
забезпечували скорочення інноваційного циклу "наука - 
виробництво" при підвищенні конкурентоспроможності створюваної 
продукції;  

 розвиток перспективних форм науково-технічного співробітництва з 
установами Національної академії наук України, Міністерства освіти 
і науки України, галузевими інститутами та відомчими 
організаціями з метою спільного розв'язання актуальних науково-
технічних задач та розширення використання університетських 
розробок у виробництві; розширення міжнародного науково-
технічного співробітництва з університетами та науковими 
організаціями іноземних країн з метою спільної розробки та 
реалізації конкурентоздатної науково-технічної продукції; 

 підготовка та участь у виставках, конкурсах науково-технічних 
розробок; 

 проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок, 
презентацій, олімпіад тощо; 



 нормативно-методичне та інформаційно-довідкове забезпечення 
наукової і технічної діяльності стандартами України, тематичними 
збірниками на паперових та магнітних носіях, комп'ютерними 
базами даних університету, регіону, Українського інституту науково-
технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) та ін.; 

 розвиток інфраструктури наукової діяльності. 

В науковій діяльності університету є добрі традиції, які склалися за 
часів існування Одеського гідрометеорологічного інституту. 

Великий внесок у розвиток наукових досліджень зробили: 

 д-р техн. н., проф. Бефані А.М., д-р геогр. н., проф. Бефані Н.Ф. 
(фундаментальні роботи в галузі максимального стоку), під 
керівництвом яких здійснено десятки експедицій в Карпати, на 
Далекий Схід (Примор`я, Камчатка, Сахалін, Магаданська область, 
Якутія, басейн р. Зеї), на Кавказ, у басейни річок Дністер, Дніпро та 
ін.; 

 д-р фіз.-мат. н., проф. Гринвальд Д.І. – один із засновників в країні 
фундаментальних польових досліджень руслової турбулентності (а 
р. Турунчук стала фактично його лабораторією); 

 д-р геогр. н., проф. Бурман Е.А. – визнаний учений у дослідженнях 
місцевого вітрового режиму, але особливо - бризів; 

 д-р геогр. н., проф. Раєвський О.М. – дослідник регіонального клімату; 

 д-р фіз.-мат. н., проф. Рутман М.А., д-р фіз.-мат. н., проф. 
Рехлицький З.Й., внесок яких у фундаментальну підготовку 
спеціалістів-гідрометеорологів різних поколінь важко переоцінити. 

Серед наступного покоління учених інституту слід відзначити 
д-р геогр. н., проф. Ківганова А.Ф., який багато років очолював кафедру 
теоретичної метеорології і метеопрогнозів, був науковим керівником 
фундаментальних досліджень в галузі теоретичної метеорології, здійснював 
плідно підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру. 

Дослідження у галузі метеорології, кліматології в теперішній час 
виконуються під науковим керівництвом проф. Івус Г.П., д-р геогр. н. 
Іванова С.В., д-р фіз.-мат. н., проф. Степаненка С.М., д-р техн. н., проф. 
Школьного Є.П., д-р геогр. н., проф. Хохлова В.М. В цій же галузі успішно 
працював д-р фіз.-мат. н., проф. Шнайдман В.А. та його численні учні, 
серед яких і ректор університету д-р фіз.-мат. н., проф. Степаненко С.М. 
Проф. Шнайдман В.А. був засновником теоретичних досліджень 
геофізичного приграничного шару для обґрунтування екологічного 
моніторингу природних середовищ. Вони успішно продовжились спочатку 



під науковим керівництвом завідувача кафедри геофізичної гідродинаміки 
і теорії клімату – д-р геогр. н., проф. Тарнопольского А.Г., а зараз – д-р фіз.-
мат. н., проф. Степаненка С.М. Науковий напрям, заснований проф. 
Бефані А.М., був успішно розвинутий в роботах д-р геогр. н., проф. 
Гопченка Є.Д., д-р геогр. н., проф. Іваненка О.Г., д-р геогр. н. 
Мельнічука О.М., д-р геогр. н., проф. Лободи Н.С., д-р геогр. н., проф. 
Шакірзановой Ж.Р. 

У 80-х роках XX cт. д-р геогр. н., проф. Суховій В.Ф. та д-р фіз.-
мат. н., проф. Філоновим А.Є. були розпочаті наукові дослідження у галузі 
океанології, які сприяли становленню в університеті наукової школи 
«регіональна океанологія». Зараз дослідження у цьому напрямку 
проводяться під керівництвом проректора з наукової роботи, д-р геогр. н., 
проф. Тучковенка Ю.С. 

В 90-х роках XX cт. в університеті була заснована наукова школа 
д-р геогр. н., проф. Польового А.М. у галузі агрометеорології та 
агрометеорологічних прогнозів (математичне моделювання продукційного 
процесу рослин), яка плідно працює в останнє десятиріччя, зокрема, у 
напрямку оцінки впливу змін клімату на сільське господарство України та 
обґрунтування його адаптації до цих змін. 

В останні десятиріччя широкого розвитку отримали наукові 
дослідження екологічного спрямування, які виконуються під науковим 
керівництвом д-р геогр. н., проф. Лободи Н.С. (гідроекологічні проблеми), 
д-р геогр. н., проф. Лоєвой І.Д. (екологія атмосфери та моря), 
д-р геол.-мінер. н., проф. Сафранова Т.А. (регіональні екологічні проблеми), 
д-р геогр. н., проф. Тучковенка Ю.С. (якість морських вод, гідроекологічні 
проблеми лиманів). 

Основні напрямки наукових досліджень НДЧ в останнє 
п’ятиріччя: 

 оцінка тенденцій змін клімату, впливу цих змін на різні галузі 
господарської діяльності; 

 розробка заходів з адаптації галузей економіки на державному, 
регіональному та місцевому рівнях до негативних наслідків змін 
клімату; 

 комплексне вивчення водних об'єктів суші і моря, розробка 
рекомендацій щодо управління їх гідрологічним режимом, 
екологічним станом і прогнозування якісних і кількісних змін у 
майбутньому, в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін; 

 розробка технологій моделювання та прогнозування стану 
навколишнього природного середовища. 



Наукові керівники тем за період 1957-2017 рр. : 

 професори, доктори наук: Бефані А.М., Бурман Е.А., Герасимов О.І., 
Ганін Є.В., Гопченко Є.Д., Глушков О.В., Говоруха Л.С., Єфімов В.А., 
Іваненко О.Г., Іванов С.В., Ківганов А.Ф., Корбан В.Х., Лоєва І.Д., 
Польовий А.М., Раєвський А.М., Сафранов Т.А., Степаненко С.М., 
Скалозубов В.І., Суховій В.Ф., Соколов Ю.М., Шакірзанова Ж.Р., 
Школьний Є.П., Лобода Н.С., Шнайдман В.А., Тарнопольський А.Г., 
Тучковенко Ю.С., Іванов С.В., Хецеліус О.Ю., Берлінський М.А.; 

 кандидати наук, доценти: Ауров В.В., Борик С.А., Бубнов І.В., 
Варламова К.А., Кулакова П.О., Кожем′яченко К.А., Ілюшин В.Я., 
Івус Г.П., Волошин В.Г., Владимирова Є.Г., Медведєв Г.А., 
Павлов М.Ф., Перелигін Б.В., Препелиця Г.П., Пенчев Є.О., 
Прусенков О.С., Сазонова А.О., Саркісянц В.О., Ситов В.М., 
Сербов М.Г., Солдатов Б.І., Філонов А.Є., Шевченко В.Ф., 
Данова Г.М., Ємшанова Н.В., Гуревич О.О. 


