
План заходів у гідрометеорологічному інституті, 
присвячених святкуванню 100-річчя утворення 

гідрометслужби України  
8-20 листопада 2021-2022 н.р. 

 

Заходи 
 

Місце проведення 
 

Проведення  конкурсу на кращу наукову роботу серед  1-2 курсу 
магістрів. 

Кафедри ГМІ  
Листопад 

Підготовка та розміщення інформації про заходи до 100-річчя 
утворення гідрометслужби  України на сайті університету, ГМІ  і 

кафедри 

Кафедра метеорології та 
кліматології 
15.11.2021 р  
Кафедра гідрології суші 
2.11.2021 р.-19.11.2021 р.  

Висвітлення відповідної інформації стосовно ювілейної дати на 
кафедральних сторінках Фейсбука та Інстаграмма  

Інстаграм сторінка 
@kafedra_okeanology  

Кафедра океанології та 
морського 
природокористування  
1. 112021 р.-19.11.2021 р. 

Проведення кураторських годин, присвячених Дню 
гідрометеорологічної служби України, в системі ZOOM 

Кафедри ГМІ  
2.11.2021 р.-19.11.2021 р. 
(згідно з графіком) 
Куратори груп 

Проведення зустрічі провідних співробітників гідрометслужби та 
провідних викладачів ОДЕКУ зі студентами 

1. День працівників гідрометеорологічної служби України 
(доп.Шакірзанова Ж.Р.) 

2. Державній Гідрометеорологічній службі України – 100 
років (канд.геогр.наук Ліпінський В.Н.) 

Формат: ZOOM-конференція  
https://us04web.zoom.us/j/2576446114?pwd=UmpCdzRiRFU2VEl0U3Mv

QnU0Q09MQT09 

Кафедра гідрології суші 
17.11.2021 р.о 10.00 
Зав.кафедри гідрології 
суші 
проф. Шакірзанова Ж.Р. 
куратори груп 
 

Проведення бесіди завідувача кафедри зі студентами в системі 
ZOOM про вклад випускників кафедр у розвиток гідрометслужби 

України та світу 
https://us04web.zoom.us/j/71345733413?pwd=VEVqazVLMmtsbjA5e
U9neUx2Ulpydz09 

 

Кафедра метеорології та 
кліматології 
Зав. кафедри Прокоф’єв 
О.М. 
16.11.2021 р. 

Проведення спільного семінару викладачів та студентів – кафедри 
гідрології суші ОДЕКУ та кафедри фізичної географії 
Сухумського державного університету (В рамках УГОДИ ПРО 
СПІВПРАЦЮ): 
Формат: ZOOM-конференція  
(дата  знаходиться  в  обговоренні  з  Сухумським державним 
університетом) 
 
https://clc.to/4WJvaA  
 

 

Кафедра гідрології суші 
Листопад 2021 
Зав.кафедри проф. 
Шакірзанова Ж.Р., 
ст.викл. Докус А.О. 
 
 



Створення онлайн святкової листівки кожною кураторською 
групою та розміщення її в соціальних мережах 

Кафедра метеорології та 
кліматології 
Куратори груп 
15-19.11.2021 

Зустріч студентів - агрометеорологів із завідувачем кафедри проф. 
А. М. Польовим (дистанційно). Бесіда зав. кафедри про історію 
розвитку кафедри та внесок випускників кафедри агрометеорології 
та агроекології у розвиток Гідрометслужби України/ «Підготовка 
та показ презентації  зав.кафедри на тему: «Сьогодення 
Гідрометеорологічної служби України» 

 
Zoom 
https://zoom.us/j/96123471091?pwd=S296c0xqT1c5R0lNeDZocjB0cl
hNdz09 
 

Кафедра агрометеорології 
та агроекології  
Зав кафедри 
листопад.2021 р. 
18.11.21  12:20 

 Круглий стіл, присвячений ювілею 100-річчя Гідрометслужби, з 
представниками обласних Гідрометцентрів 
https://us04web.zoom.us/j/71593974194?pwd=T25ObTZMMzRCLzlh
Sk1SamZhUUxmdz09 
 
 

Кафедра агрометеорології 
та агроекології,  
Доц.. Вольвач О.В. 
19.11.21  10:45 

Зустріч зі  студентами 1 та 2 курсу спеціальності 193 "Геодезія та 
землеустрій". Підготовка фото та стінгазет присвячених 100-річчю 
Гідрометеорологічної служби України 
https://zoom.us/j/5018526559?pwd=ZmlwdmljNDlZVlhpVG5MVTNo
eVZDZz09 
 

Кафедра агрометеорології 
та агроекології,  
Данілова Н.В., Толмачова 
А.В  
16.11.21   

Зустріч з зав. відділом метеорологічних прогнозів Тарнавською Е. 
В. Тема: «Історія розвитку ГМЦ ЧАМ» 
Формат: ZOOM-конференція  
https://us02web.zoom.us/j/83933124407?pwd=VkN0WG94TTBjUnlI
WFZNaldlSnZ0dz09 
 

Кафедра метеорології та 
кліматології 
Викладачі кафедри 
18.11.2021 
О 12.45 

Зустріч з зав. відділом кліматичних досліджень та довгострокових 
прогнозів погоди УкрГМІ д. фіз.-мат. наук проф. Мартазінової 
В.Ф. Семінар на тему: «Сучасний стан великомасштабної 
циркуляції атмосфери та перспективи її розвитку». 
Формат: ZOOM-конференція  
https://us02web.zoom.us/j/83933124407?pwd=VkN0WG94TTBjUnlI
WFZNaldlSnZ0dz09 
 

Кафедра метеорології та 
кліматології 
Агайар Е.В. 
18.11.2021 
О 12.45 

Проведення вікторини «Народні прикмети прогнозу погоду». 
Пройти за посиланням: https://goo.su/9CqB 
 

Кафедра агрометеорології 
та агроекології,  
Данілова Н.В, студ. 
проф.. ОДЕКУ 

Проведення засідання кафедри, присвячене  Міжнародному Дню 
енергозбереження, Всесвітньому дню науки за мир та розвиток. 
https://www.facebook.com/photo?fbid=412562927242003&set=a.4125
63013908661 
https://www.facebook.com/photo?fbid=978826219368399&set=a.3077
59786475049 

Кафедра агрометеорології 
та агроекології  
Викладачі кафедри 
8-11. 2021 



Проведення засідання студентського наукового  семінару на тему: 
Сучасні напрямки виробничої діяльності гідрометеорологічних та 
водогосподарських організацій України 
https://us02web.zoom.us/j/8150918464?pwd=L0tTRXR4ZGhkVkVnL09pW
HdiMHQzdz09 

Кафедра гідрології суші 
24.11.2021 р.14.30 
Бурлуцька М. Е. 
 

Проведення засідання студентського наукового гуртка на тему: 
Етапи розвитку гідрометеорологічної служби України (он-лайн ) 
https://us02web.zoom.us/j/8150918464?pwd=L0tTRXR4ZGhkVkVnL
09pWHdiMHQzdz09 

Кафедра гідрології суші 
19.11.2021 р. 14.30 
Бурлуцька М. Е. 
 

Проведення інтелектуально-креативної гри "Walk, Travel and 
Study" між бакалаврами 4 року навчання та магістрами 1 року 
навчання кафедри гідрології суші  
https://us04web.zoom.us/j/77923869442?pwd=bHUya0c3b2FEWXhnWTl
OTXREblBxdz09 
 

Кафедра гідрології суші  
19.листопад.2021р.о 17.00 
Гопцій М.В., 
доц. Кічук Н.С. 

Проведення інтерв'ю із провідними викладачами ГМІ та ОДЕКУ 
на тему: « Мій шлях до "Науки Гідрометеорологія" 
https://m.facebook.com/groups/hydrologyOSENU/permalink/30284927
97393232/ 
 

Кафедра гідрології суші  
листопад.2021 р. 
Гопцій М.В., 
Викладачі кафедри 

Активне залучення студентів та співробітників до фотоконкурсу 
"Погодні явища Одеської області", що проводить 
Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського 
моря  https://www.facebook.com/437601383274396/posts/147288121
6413069/ 

Кафедра гідрології суші 
жовтень-листопад 
2021 р. 
Гопцій М.В., 
куратори груп 

Проведення просвітницько-пізнавальної дискусії 
"Гідрометеорологічні тропи" серед студентів 1-2 курсів ГМІ  
https://us04web.zoom.us/j/76575323903?pwd=S2lrR1FEQTByOW05My8
xSGMwMFhSUT09 
 

Ст.викл Гопцій М.В.  
доц. Прокоф'єв О.М 
11.11.2021 о 10.00 

Прес-реліз на тему святкування 100-ої річниці 
Гідрометеорологічної служби України в стінах ГМІ ОДЕКУ на 
офіційних сторінках університету та кафедр 

Ст.викл Гопцій М.В. 
Відповідальні за виховну 
роботу на кафедрах ГМІ 
Листопад 2021 

Конкурс стінгазет (пост у соц. мережі – колаж, текстова або 
фото/відео інформація), присвячена 100-ій річниці з дня утворення 
гідрометеорологічної служби в Україні. 
Facebook #конкурс100УкрГМС 
https://www.facebook.com/groups/hydrologyOSENU/permalink/30272
75054181673/ 
 

Кафедра гідрології суші 
19 листопада 
ст.викл. 
Гопцій М.В., 
куратори груп 

Проведення профорієнтаційної зустрічі студентів з випускниками 
ГМІ з розповіддю про їх вклад  у розвиток ГМС, про переваги та 
можливості цієї професії. 
Формат: ZOOM-конференція 
https://us04web.zoom.us/j/2576446114?pwd=UmpCdzRiRFU2VEl0U3MvQnU0
Q09MQT09 

Кафедра гідрології суші 
Зав.кафедри проф. 
Шакірзанова Ж.Р., 
куратори груп 
17.11.1921 р. 

Проведення гідрологічної вікторини для студентів ГМІ ОДЕКУ 
1-4 го р.н. та магістрів-гідрологів 1-2 го р.н. – вікторина може бути 
проведена як в онлайн так і в офлайн режимі. 
https://clc.to/c4h8bg  
 

Кафедра гідрології суші 
ст.викл. Докус А.О. 
Листопад 2021 



Проведення флешмобу у мережі Фейсбук та Інстаграм приуроченого 
до 100‐річчя Гідрометеорологічної служби України.  

#hydrology 

#100роківГМС_України 
https://clc.to/6NoPDw  
https://clc.to/YqsVkA  

 
 
Кафедра гідрології суші 
ст.викл. Докус А.О. 
 
15.11-19.11.2021 р. 
 

Проведення засідання кафедри (дистанційно) присвячене 
Дню працівників Гідрометслужби України. Тема: Святкування 
Дня працівників Гідрометслужби України 
Zoom 
https://zoom.us/j/96123471091?pwd=S296c0xqT1c5R0lNeDZocjB0cl
hNdz09 
Ідентифікатор конференції: 961 2347 1091  Код доступа: Q6x96P 
 

 
Кафедра агрометеорології 
та агроекології  
Викладачі кафедри та 
студенти 
18.11.21  12:00 

Фотостенд присвячений ювілейній даті (он лайн та 
аудиторно) 

Інстаграм сторінка 
@kafedra_okeanology 

Кафедра океанології та 
морського 
природокористування  
-19.11.2021 р. 
Дерик О.В. 

Он-лайн вікторина для усіх зацікавлених на кафедральній сторінці 
в Інстаграм 

Інстаграм сторінка 
@kafedra_okeanology 

Кафедра океанології та 
морського 
природокористування  
-10 – 19.11.2021 
Дерик О.В. 

Проведення «Дня  кафедри» для школярів та студентів молодших 
курсів ГМІ 
https://us04web.zoom.us/j/71345733413?pwd=VEVqazVLMmtsbjA5e
U9neUx2Ulpydz09  
 

Кафедра метеорології та 
кліматології 
Викладачі кафедри 
16.11. 2021 

Привітання з Днем працівників Гідрометслужби України 
гідрометеорологічних центрів України 

Кафедра метеорології та 
кліматології 
Кафедра гідрології суші 
13 – 19 листопада 
УМГТ 

Інтерв’ю ЗМІ з нагоди 100-ій річниці з дня утворення 
гідрометеорологічної служби в України 

Зав.кафедрами ГМІ, 
директор ГМІ 

 

Директор ГМІ                                                                                       Овчарук В.А 


