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Представлений огляд сучасного стану та перспектив розвитку океанографічних дослі-
джень, які виконуються у спеціалізованих установах − складових Одеського наукового кла-
стеру: Українському науковому центрі екології моря, Інституті морської біології НАН 
України, філії Одеський район Держгідрографії, Гідрометцентрі Чорного та Азовського мо-
рів, Одеському державному  екологічному університеті, Відділенні гідроакустики Інституту 
геофізики  ім. С. І. Субботіна НАН України.  Зроблений висновок, що після втрати Украї-
ною Кримського наукового океанографічного кластеру, Одеський кластер залишився єди-
ним в Україні центром, структурні одинці якого мають практичний досвід морських дослі-
джень, науковий потенціал, наукові та науково-методичні розробки,  інфраструктуру для 
реалізації завдань Морської доктрини України на період до 2035 року у питаннях 
пов’язаних з океанографічним забезпеченням морегосподарської діяльності, сталого розви-
тку України як морської держави.  
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1. ВСТУП    
  

Україна у спадок від Радянського Союзу  от-
римала два потужних регіональних наукових 
кластера здатних виконувати повний комплекс 
океанографічних досліджень у будь якому райо-
ні Світового океану  Кримський та Одеський.  
Основу Кримського наукового кластеру склада-
ли Морський гідрофізичний інститут НАН Укра-
їни та Інститут біології південних морів      
ім. О. О. Ковалевського НАН України (м. Севас-
тополь), Південний науково-дослідний інститут 
морського рибного господарства та океанографії 
(м. Керчь), Севастопольське відділення Держав-
ного океанографічного інституту (ДОІН, м. Мо-
сква) (Морське відділення Українського гідро-
метеорологічного інституту), Симферопольсь-
кий державний університет ім. М. В. Фрунзе (з 
1999 р.  Таврійський національний університет 
ім. В. І. Вернадського).  У 1999 р. Постановою 
Президії НАН України з метою інтеграції та 
координації міждисциплінарних досліджень 
Світового океану був створений Океанологічний 

центр НАН України (м. Севастополь), базовими 
організаціями якого стали  Морський гідрофізи-
чний інститут НАН України та Інститут біології 
південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН 
України. 

       

Одеський науковий кластер океанографічних 
досліджень склали Одеське відділення Держав-
ного океанографічного інституту (нині Україн-
ський науковий центр екології моря Міністерст-
ва екології та природних ресурсів України)  
база наукового флоту ДОІН та обслуговуючі 
його наукові підрозділи, Одеський філіал Інсти-
туту біології південних морів ім. О. О. Кова-
левського НАН України (з 2014 р.  Інститут 
морської біології НАН України) ), який також 
входив до складу згаданого Океанологічного 
центру НАН України,  Відділення  гідроакустики 
Морського гідрофізичного інституту НАН Укра-
їни (м. Одеса, з 2014 р.  Відділення гідроакус-
тики Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна 
НАН України), Одеський гідрометеорологічний 
інститут (з 2001 р.  Одеський державний 
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екологічний університет), Гідрометцентр Чорно-
го та Азовського морів. 

У 2014 р., внаслідок анексії Російською Фе-
дерацією Автономної Республіки Крим, Україна 
втратила найбільш потужний Кримський науко-
вий кластер океанографічних досліджень разом з 
переважною частиною висококваліфікованого 
наукового персоналу, розвинутою сучасною 
матеріально-технічною базою, єдиним діючим в 
Україні науково-дослідним судном з  необмеже-
ним районом плавання «Професор Водяниць-
кий», національним банком океанографічних 
даних, а також значною частиною  інфраструк-
тури, що забезпечувала проведення комплексних 
океанографічних досліджень Україною. Таким 
чином, Одеський науковий кластер залишився 
єдиним в Україні центром, структурні одинці 
якого мають практичний досвід морських дослі-
джень, науковий потенціал, наукові та науково-
методичні розробки,  інфраструктуру для реалі-
зації завдань Морської доктрини України на 
період до 2035 року 1 у питаннях пов’язаних з 
океанографічним забезпеченням морегосподар-
ської діяльності, сталого розвитку України як 
морської держави. Тому огляд сучасного стану 
океанографічних досліджень в установах, які 
нині складають Одеський кластер, і відносяться 
до різних міністерств, відомств; завдань, які пе-
ред ними поставлені; наявних проблем і пер-
спектив розвитку є актуальною задачею. 

Відповідно до Морської доктрини України, 
до основних напрямів розв’язання завдань дер-
жавної морської політики належать, зокрема,  
розвиток освіти, науки і технологій в морській 
галузі, а також «проведення фундаментальних та 
прикладних досліджень Азовського і Чорного 
морів, Керченської протоки та інших районів 
Світового океану з урахуванням інтересів Украї-
ни» 1. При цьому вирішальними факторами 
реалізації національних інтересів України у сфе-
рі морської діяльності визнано, зокрема, збере-
ження, використання та розвиток науково-
технічного потенціалу, вдосконалення системи 
підготовки та перепідготовки фахівців для мор-
ської галузі, підвищення рівня функціонування 
науково-дослідного флоту. 

Метою представленої колективної роботи є 
огляд сучасного стану та перспектив розвитку 
океанографічних досліджень, які виконуються в 
установах – складових Одеського наукового 
кластеру. Інформація, яка міститься у статті, 
підготована провідними фахівцями кожної з 
перелічених нижче організацій. 

   

2. ОКЕАНОГРАФІЧНІ РОБОТИ І НАУКОВІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ У 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВАХ МІСТА 
ОДЕСИ 

 

2.1 Український науковий центр екології 
моря 

 

Починаючи з 1992 р., Український науковий 
центр екології моря (УкрНЦЕМ) здійснює екс-
педиції в межах завдань державного комплекс-
ного екологічного моніторингу Чорного моря, 
закріпленого за Міністерством екології та при-
родних ресурсів (Мінприроди) України. Метою 
діяльності УкрНЦЕМ є наукове та практичне 
забезпечення реалізації державної політики 
України щодо охорони, відтворення та раціона-
льного використання природних ресурсів Чорно-
го та Азовського морів і прибережних територій, 
а також забезпечення виконання міжнародних 
зобов’язань України щодо охорони і викори-
стання морських акваторій. 

УкрНЦЕМ як головна науково-дослідна уста-
нова Мінприроди України з морської тематики 
забезпечує виконання наступних задач: 

а) морські екологічні дослідження, необхід-
ність проведення яких  обумовлена міжнарод-
ними зобов’язаннями України у рамках Конвен-
ції про захист Чорного моря від забруднення 
(Бухарест, 1991 р.), а відповідальність за вико-
нання цих зобов’язань покладена на Мінприроди 
України; 

б) державний екологічний моніторинг морів 
України, відповідальність за проведення якого 
покладена на Мінприроди України; 

в) забезпечення функціонування загальноде-
ржавної інформаційно-аналітичної системи мо-
ніторингу морського довкілля  та в інших важли-
вих напрямках наукового, інформаційного, ме-
тодичного та нормативно-правового забезпечен-
ня діяльності Мінприроди. 

Завдання реалізуються у рамках виконання 
довгострокових планових та оперативних науко-
во-виробничих завдань Мінприроди і господар-
чо-договірних науково-дослідних робіт за за-
мовленням. 

Дослідження природних процесів в екосисте-
мах Чорного та Азовського морів, екосистемах 
прибережних територій та факторів впливу на 
них проводяться з метою забезпечення необхід-
ною інформацією Мінприроди для вироблення 
оптимальних управлінських рішень щодо охоро-
ни навколишнього природного середовища та 
раціонального використання природних ресурсів 
Чорного та Азовського морів. Робочим інстру-
ментом для проведення досліджень природних 
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процесів в морських екосистемах є екологічний 
моніторинг, організація та проведення якого є 
одним з головних функціональних обов’язків 
УкрНЦЕМ і підставою для здійснення наукових 
досліджень   і прийняття управлінських рішень з 
охорони і використання природних ресурсів 
морів України. 

До комплексу вимірюваних параметрів  вхо-
дять показники: фізичної океанографії (темпера-
тура, солоність, прозорість, швидкість та напря-
мок течій), хімічної океанографії (кисень, біо-
генні речовини, завись, тощо), біологічної океа-
нографії (кількість та біомаса фітопланктону, 
зоопланктону, бентосу), а також токсичні та    
канцерогенні речовини (важкі метали, хлоровані 
вуглеводні, нафтові вуглеводні).  

На сьогодні в УкрНЦЕМ є два науково-
дослідних судна (НДС): „Владимир Паршин” та 
«Екоконтроль».  

НДС „Владимир Паршин”  є базовим науко-
во-дослідним судном державної системи морсь-
кого екологічного моніторингу (океанське судно 
водотоннажністю 930 т; побудоване у 1989 р. в  
Фінляндії; за побудовою та приладовим осна-
щенням призначене спеціально для морських 
гідрофізичних та екологічних досліджень; авто-
номність плавання - 20 діб;  науковий склад - 20 
осіб).  

Протягом перших 9-ти років ХХІ століття 
НДС «Владимир Паршин» виконував експеди-
ційні рейси в Чорному та Азовському морях у 
рамках науково-господарчих договорів з інсти-
тутами НАНУ, а також  у 2009 р. виконав два 
рейси за дорученням Мінприроди в межах нау-
ково-дослідної роботи «Здійснення державного 
екологічного моніторингу за рівнем забруднення 
навколишнього природного середовища в зоні 
надзвичайної ситуації, яка склалася 11-12 листо-
пада 2007 року у Керченській протоці». 

28.12.2009 р. у НДС „Владимир Паршин” за-
кінчився термін дії Регістрових документів на 
придатність до плавання. Судно виведено з екс-
плуатації і поставлено у відстій. Зараз НДС 
«Владимир Паршин» потребує капітального 
ремонту і модернізації навігаційного та науково-
го обладнання у відповідності до сучасних ви-
мог. Документи на ремонт судна направлено до 
Мінприроди. Судно знаходиться у холодному 
відстої в очікуванні ремонту. 

НДС „Екоконтроль” (переобладнаний лоц-
манський катер, водотоннажність 50 т) призна-
чене для проведення спеціальних екологічних 
досліджень у прибережній 10-мильній зоні, в 
лиманах та в гирлових зонах великих річок. НДС 
«Екоконтроль» з 01 жовтня 2013 р. знаходиться  

в холодному відстої.  
Оскільки судна УкрНЦЕМ потребують  ре-

монту і не можуть використовуватись для експе-
диційних досліджень, останні сім років екологі-
чний моніторинг здійснюється на орендованих 
судах в межах виконання господарсько-
договірної діяльності УкрНЦЕМ. 

На рис. 1 представлена часова динаміка кіль-
кості океанографічних станцій в Чорному морі, 
виконаних УкрНЦЕМ  в межах своїх функціона-
льних завдань. 

У 2016 р. експедиційні дослідження здійсне-
но на науково-дослідному судні «Mare Nigrum»  

по маршруту «Одеса – Батумі – Констанца». 
Роботи виконувались в межах міжнародного 
проекту «Посилення екологічного моніторингу 
Чорного моря» (EMBLAS II), який спрямований 
на впровадження нових для України методів 
морського екологічного моніторингу та оцінки 
стану морського довкілля в трансграничному 
контексті відповідно до вимог Рамкової Дирек-
тиви ЄС про Морську Стратегію (Marine Strategy 
Framework Directive – MSFD, 2008/56/EC)  та 
Водної Рамкової Директиви ЄС (Water Frame-
work Directive – WFD, 2000/60/EC). Проект фі-
нансується Євросоюзом та UNDP (United Nation 
Development Programme). Карта-схема розташу-
вання станцій у Чорному морі наведена на      
рис. 2. 

В експедиції взяли участь провідні фахівці з 
України, Грузії, Румунії, Болгарії, Бельгії, Чехії, 
Словаччини. Загалом в ході експедиції на 55 
станціях відібрано 194 проби на визначення по-
казників стандартної гідрохімії, 130 проб на ви-
значення пріоритетних забруднюючих речовин у 
воді та 33 проби у донних відкладах, відповідно 
до Водної Рамкової Директиви ЄС. Також віді-
брано 10 проб біотичних складових екосистеми 
на визначення в них забруднюючих речовин. 
Проб на визначення фітопланктону та хлорофілу 
відібрано по 160 шт., мікрозоопланктону – 42, 
мезозопланктону – 122, макрозоопланктону – 42, 
іхтіопланктону – 42, макрозообентосу – 42,   
мейобентосу – 54, макрофітобентосу – 4, мікро-
фітобентосу – 20, проби на біотестування – 14, 
для метагеномного аналізу  –  66. Протягом всієї 
експедиції,    у  відповідності  до  європейських 
методик, велись спостереження за дельфінами та 
сміттям на поверхні моря. 

 На теперішній час метою державної політики 
України у сфері охорони морського природного 
середовища є досягнення та стале підтримання 
доброго екологічного стану (Good Ecological 
Status – GES), в розумінні Рамкової Директиви 
ЄС про Морську Стратегію, екосистем Чорного 
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та Азовського морів в межах виключної морсь-
кої економічної зони України. В межах Директи-
ви потребується визначення  GES за 11 дескрип-
торами, до складу яких крім таких  суто  «еколо-

гічних»  показників  як біорізноманіття  водної 
товщі та донних біоценозів, стан оселищ, вхо-
дять показники за гідрологією та шумовим за-
брудненням.  

 
 

 
 

Рис. 1 − Часова динаміка кількості океанографічних станцій в Чорному морі, виконаних УкрНЦЕМ в межах своїх 
функціональних завдань 

 

 
 

Рис. 2 – Карта-схема океанографічних станцій на НДС «Маре Нигрум» в межах EMBLAS II (17.05. - 05.06.2016 р.) 
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Відповідно до Угоди про асоціацію між Укра-

їною та Європейським Союзом, Мінприроди 
повинно здійснити заходи для визначення базо-
вого екологічного стану та статусу екосистем 
Чорного та Азовського морів в межах виключної 
морської економічної зони України, визначити 
та затвердити критерії GES для екосистем Чор-
ного та Азовського морів в межах територіаль-
них вод України та виключної морської еконо-
мічної зони України, визначити природоохорон-
ні цілі та індикатори, досягнення яких має забез-
печити наближення екологічного стану та стату-
су екосистем Чорного та Азовського морів в 
межах територіальних вод України та виключної 
морської економічної зони України до GES. Всі 
ці заходи повинні бути виконані до 1 листопада 
2018 року, а їх результати, включно з Програ-
мою державного екологічного моніторингу 
морів України, включені до проекту Морської 
Стратегії України на 2018-2027 рр. До 2021 року 
необхідно розробити та затвердити План заходів 
з досягнення GES для Чорного та Азовського 
морів в межах виключної морської економічної 
зони України. 

 
2.2 Інститут морської біології НАН України 

 

Інститут морської біології НАН України (ІМБ 
НАНУ)  з 1953 р. займається комплексним вив-
ченням екосистем пригирлових акваторій та 
лиманів північно-західного шельфу Чорного 
моря, а також Азовського моря. 

Згідно зі  Статутом, основними напрямками 
наукової діяльності ІМБ НАНУ є: 
 вивчення фундаментальних основ структурно-
функціональної організації морських екоси-
стем, лиманів і пригирлових територій 
України в умовах кліматичних змін та антро-
погенного навантаження; 

 розробка наукових засад моніторингу морсь-
ких екосистем, управління якістю водного се-
редовища та екологічний менеджмент; 

 оцінка біологічного різноманіття і біологічно-
го потенціалу Азово-Чорноморського басейну, 
обґрунтування методологічних аспектів фор-
мування морської екологічної мережі України. 
В сучасний період експертами ІМБ НАНУ ро-

зроблені принципи національного екологічного 
моніторингу Чорного моря, засновані на конце-
пції про концентрацію живої речовини на зовні-
шніх кордонах моря та вимогах універсальної 
класифікації Водної рамкової Директиви ЄС 
(WFD)  і Рамкової Директиви ЄС про Морську 
Стратегію (MSFD) для визначення доброго еко-

логічного стану морського середовища (GES).  
Пропозиції для поліпшення нової редакції Наці-
ональної  Програми України з моніторингу Чор-
ного моря (BS NIMAP Ukraine – Black Sea Na-
tional Integrate Monitoring and Assessment Pro-
gramme) схвалені секретаріатом міжнародної 
Комісії із захисту  Чорного моря від забруднен-
ня. Запропоновані нові функціональні індикато-
ри морських біологічних угрупувань та, на їх 
основі,  розроблені шкали оцінки екологічного 
статус-класу морського середовища українсько-
го сектору Чорного моря у відповідності до ста-
ндартів та вимог WFD та MSFD. Розроблені в 
ІМБ НАНУ Керівництва до моніторингу Чорно-
го моря за індикаторами: макрофітобентосу,  
мікро- та мезозоопланктону, у вересні 2015 р. 
затверджені Чорноморською комісією (Вlack Sea 
Commission – BSC) та передані усім чорно-
морським країнам для впровадження [2-4].  

В ІМБ НАНУ велика увага приділяється 
розробці методів оцінки, моніторингу та 
відновлення морських охоронних территорій 
України. На сьогодні розроблено методологію 
визначення екологічної цінності морських охо-
ронних територій з урахуванням європейських 
стандартів екологічних статус класів, включно  
GES. Проведено аналітичний аналіз сучасного 
стану морської екологічної мережі України та 
запропоновано перелік з 12 об'єктів (загальною 
площею близько 1000 км2),  розташованих в пів-
нічно-західній частині Чорного моря та на 
Кримському узбережжі, які є  перспективними 
для розширення мережі на 17 % [5]) (рис. 3). 

Перспективи подальшої участі ІМБ НАНУ в 
реалізації короткострокової програми  морських 
біологічних досліджень полягають в: 
 розробці шкал оцінки якості морського сере-

довища за біологічними показниками;  
 удосконаленні методології відновлення якості 

водного середовища в антропогенно наванта-
жених та рекреаційних зонах; 

 організації системи національного контролю 
морських і перехідних екосистем України від 
небезпеки біологічного забруднення 
чужорідними організмами; 

 уточненні методики розрахунку збитку 
кормової бази риб внаслідок  господарської 
діяльності людини; 

 обґрунтуванні перспективних об'єктів 
експлуатації живих ресурсів Чорного і 
Азовського морів; 
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Рис. 3 − Існуючі морські охоронні території в українській частині Чорного моря  та запропоновані ІМБ НАНУ для розши-
рення національної морської екологічної мережі України 
 

 розробці методів екологічного менеджменту 
лиманних екосистем Північно-західного При-
чорномор’я та Приазов’я України на основі 
басейнового підходу; 

 запровадженні програми підготовки в аспіран-
турі  і докторантурі за спеціалізацією «гідро-
біологія».  
 

2.3 Одеський район Держгідрографії 
 

У січні 2016 року, за рішенням керівництва 
ДУ «Держгідрографія», в філії «Одеський район 
Держгідрографії» був створений океанографіч-
ний відділ (ОВ) з метою проведення різномасш-
табних океанографічних досліджень в морській 
економічній зоні України і, перш за все, в при-
бережних та припортових районах моря. 

На першому етапі робіт нового відділу здійс-
нено комплекс організаційно-технічних заходів, 
в який увійшли знайомство з роботою гідрогра-
фічних підрозділів, підготовка основних регла-
ментуючих документів, складання переліку не-
обхідного обладнання та його пошук на сайтах 
різних фірм-виробників, знайомство з роботою 
гідрометеорологічного буя SWMidi-185 та ін. 

На другому етапі діяльності були виконані 
роботи по формуванню основної просторово-

часової мережі океанографічних спостережень з 
посиленою увагою до найбільш відповідальних  
припортових районів морської акваторії. Вико-
нані розрахунки довжини маршрутів, часу вико-
нання і кількості/вартості паливно-мастильних 
матеріалів. Схеми розташування станцій всіх 
обраних полігонів представлені на рис. 4. Вони 
включають 2 мезополігони − «Північний» і «Пі-
вденний» (рис. 4.а,б) і 5 мікрополігонів − «Оде-
ський», «Григорівський», «Чорноморський», 
«Дністровський» і «Дунайський» (рис. 4.в-е). 
Складною і цікавою в динамічному відношенні є 
Одеська затока та її мориста частина, де розта-
шований вузловий мікрополігон «Одеський» 
(рис. 4.в), який складається з 26-ти океанографі-
чних станцій. Час виконання полігону становить 
два світлових робочих дня, часова дискретність 
виконання − щомісяця в період з березня до лис-
топаду. Більш дрібні мікрополігони  «Григорів-
ський», «Чорноморський» і «Дністровський» 
(рис. 4.г,д,е) виконуються протягом одного ро-
бочого дня  не менш 3-х разів на рік.  

Роботи  на  мікрополігонах дають інформацію 
про термохалинний і динамічний стан морського 
середовища  в  локальних  районах,  які  роз'єд-
нані  і   тому   слабко  пов'язані  між  собою. 
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Рис. 4  − Схеми розташування океанографічних станцій на основних морських мезо- і мікрополігонах в зоні діяльності ФДУ 
«Одеський район Держгідрографії»: а) Північний »; б) «Південний»; в) «Одеський»; г) «Григорієвський»; д) «Чорноморсь-
кий»; е) «Дністровський»;   ж) «Дунайський» 
 
Для дослідження океанографічної ситуації на 
більшій за  площею акваторії морської  економі-
чної зони України запропоновано дворазове (на-
прикінці весни – під час паводку, і на початку 

осені – під час межені) виконання двох мезомас-
штабних полігонів − «Північного» та 
«Південного» (рис. 4.а,б). Вони просторово сти-
куються між собою, мають  відносно велику, в 
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порівнянні з мікрополігонами, просторову 
дискретність (3-5 миль) й більшу кількість 
станцій. Крім того, вони охоплюють значну об-
ласть морської акваторії і, таким чином, 
об'єднують на великих масштабах дані 
мікрополігонів. Загальне покриття морської 
акваторії мережею океанографічних станцій по-
казано на рис. 5. 

На сьогодні ОВ має в наявності два основних 
вимірювальних засоби: вимірювач течій Model 
106, термохаліний зонд MIDAS CTD+. Обидва 
прилади виготовлені у Великобританії. Зонд 
MIDAS CTD+  має вимірювальні канали не тільки 
тиску (глибини), температури, електропрові-
дності (солоності), але й розчиненого у воді кис-
ню і водневого показника рН. 

Допоміжним засобом вимірювань і калібру-
вання є отримані у 2016 р. електронні глибоко-
водні термометри виробництва Німеччини. На-
далі передбачається закупівля солеміра і «нор-
мальної» (стандартної) води для проведення 
калібрування. Тим самим буде закрито питання з 
перевіркою роботи і калібруванням основних 
вимірювальних каналів гідрометеорологічного 
буя і зондуючого пристрою. 

Істотною підмогою в океанографічних дослі-
дженнях є дані гідрометеорологічного буя, що 
працює, на відміну суден, в будь-яких погодних 
умовах. 

Підсумком морських робіт ОВ у 2016 році бу-
ло чотириразове виконання Одеського мікро-
полігону і ще двічі − його південного розрізу від 
мису Малий Фонтан, триразове виконання розрі-
зів на мікрополігонах Чорноморський і Григо-
рівський. Всі спостереження на зазначених полі-
гонах обмежувались вимірами течій. Тільки в 
останньому з виходів в море (24-25.11.2016 р.) на  
всіх  станціях  було  вперше  виконано вертикаль-
не зондування термохалинним зондом MODIS  
CTD +  і на окремих станціях вимірювання течій. 

У 2017 році розпочато виконання повного 
комплексу гідрофізичних спостережень, в який 
входять вертикальні вимірювання температури і 
солоності морської води, розчиненого кисню, 
водневого показника, швидкості і напряму течій. 
З 23 березня почалася реєстрація характеристик  
гідрометеорологічним буєм, встановленим на 
видаленні однієї милі від берега по траверзу мису 
Ланжерон. 

 

 
 

Рис. 5 − Загальна схема розташування океанографічних станцій на морських мезо-  і  мікрополігонах  в зоні діяльності        
ФДУ «Одеський район Держгідрографії» 
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2.4 Гідрометцентр Чорного та Азовського 

морів 
 

Згідно статті 4 Закону України «Про гідроме-
теорологічну діяльність» основними напрямами 
діяльності Гідрометцентру Чорного та Азовсько-
го морів (ГМЦ ЧАМ) є забезпечення населення та 
організацій всіх форм власності гідрометео-
рологічною інформацією, даними моніторингу 
стану навколишнього середовища, попередження 
та оповіщення про небезпечні стихійні явища і 
розробка гідрометеорологічних прогнозів [6]. На 
теперішній час ГМЦ ЧАМ надає інформаційно-
прогностичні послуги для всього морегоспо-
дарського комплексу України, забезпечуючи опе-
ративними прогнозами про стан морської 
акваторії української частини Азово-
Чорноморського басейну. 

Сучасна морська гідрометеорологічна мережа 
спостережень є частиною наземної підсистеми 
отримання гідрометеорологічних даних в прибе-
режній зоні, включно зі станціями і постами  роз-
ташованими в морських гирлах річок Дунай, 
Дніпро і Південний Буг. Слід зазначити, що на 
деяких з них спостереження за параметрами ат-
мосфери і морських вод проводяться вже понад 
200 років [7]. Унікальні за тривалістю ряди мор-
ських гідрометеорологічних берегових спостере-
жень мають величезну наукову цінність для вив-
чення і прогнозування глобальних і регіональних 
кліматичних змін. 

Якісний  і  кількісний склад гідрометеороло-
гічних спостережень, які виконуються  морськи-
ми підрозділами Гідрометеорологічного центру 
(ГМЦ) України, залежить від економічного стану 
держави. Сьогодні ГМЦ України переживає не 
найкращі свої часи, що проявляється в певному 
зменшенні морських гідрометеорологічних спо-
стережень (відсутність попутних суднових штур-
манських спостережень, експедиційних робіт, 
льодової авіарозвідки), а також в погіршенні 
якості спостережень (за хвилюванням, рівнем 
моря, течіями) через відсутність відповідного 
обладнання. У зв'язку з відсутністю достатньої 
кількості підготовлених кадрів, обчислювальних 
потужностей і сучасного обладнання для прийому 
і аналізу супутникової інформації,  морські опе-
ративно-виробничі організації ГМЦ України в 
своїй прогностичної діяльності не можуть в 
повній мірі використовувати сучасні чисельні 
моделі для розрахунків просторово-часової 
мінливості параметрів стану морського середо-
вища, що за певних умов може позначитися на 
забезпеченні потреб морегосподарського ком-

плексу і обороноздатності України. 
На даний час ГМЦ ЧАМ вирішує завдання 

модернізації, технічного переозброєння та виве-
дення на сучасний світовий технологічний рівень 
всіх елементів взаємопов'язаних систем отриман-
ня інформації про стан навколишнього середови-
ща, її збору, аналізу і обробки; наповнення цих 
систем сучасними автоматизованими і автома-
тичними засобами спостережень, приладами, 
аналітичним і допоміжним обладнанням, а також 
надійними системами зв'язку.  Вже закінчується 
оснащення сучасними мобільними ме-
теорологічними комплексами «Тропосфера» і 
«Вяйсяля» (атмосферний тиск і вологість, вітер, 
опади) метеостанцій в портах Чорноморськ, Оде-
са, Південний, Білгород-Дністровський. Ці ком-
плекси дозволять повністю автоматизувати спо-
стереження, а за допомогою АРМ АССОКА 
(морська) і МЕТЕО здійснювати автоматичну 
обробку та передачу даних до відповідних орга-
нізацій ГМЦ України. У 2018 році передбачається 
відновити морські експедиційні дослідження 
акваторії північно-західної частини Чорного моря 
на експедиційному судні  «Циклон» (рік побудо-
ви − 1990, водотоннажність − 149,8 т, екіпаж − 7 
осіб, експедиційний склад − до 10 
співробітників),  що належить Дунайській  гід-
рометеорологічній  обсерваторії. Судно призна-
чене для проведення експедиційних робіт по ви-
значенню гідрофізичних характеристик і якості 
вод в дельті Дунаю та прибережній зоні  Чорного 
моря. Вже є обладнання для відбору проб води та 
ґрунту,  гідрохімічна лабораторія. Кошти для 
оснащення і підготовки до експедиційних робіт 
виділяються як ГМЦ України, так і його морсь-
кими підрозділами. 

Для вирішення проблеми вдосконалення нау-
ково-методичного та кадрового забезпечення 
діяльності, в ГМЦ ЧАМ у співпраці з Одеським 
державним екологічним університетом (ОДЕКУ), 
в межах договору про співробітництво,  прово-
дяться роботи щодо розробки сучасних фізико-
статистичних та числових методів морських 
прогнозів. Інтенсивне співробітництво під-
приємств УкрГМЦ і ОДЕКУ в роботі з моделю-
вання полів вітрового хвилювання, течій, соло-
ності і температури води, змін рівня моря, льодо-
вих умов дозволить протягом двох-трьох років 
повністю забезпечити  морегосподарський ком-
плекс України прогнозами цих параметрів морсь-
ких вод на новому - сучасному і якісному рівні.  

Результати наукових досліджень ГМЦ ЧАМ, а 
також фахівців у галузі гідрометеорології інших 
спеціалізованих установ м. Одеси, публікуються в 
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періодичному виданні «Вісник Гідрометцентру 
Чорного та Азовського морів». 

 
2.5 Одеський державний екологічний  

університет 
 

Нині Одеський державний екологічний уні-
верситет − ОДЕКУ (до 2001 р. − Одеський гідро-
метеорологічний інститут) є єдиним в Україні 
вищим навчальним закладом, який здійснює під-
готовку фахівців із спеціалізацією океанологія, 
гідрографія (спеціальність «Науки про Землю») 
на кафедрі океанології та морського природоко-
ристування. Освітньо-наукова діяльність кафедри 
спрямована на  реалізацію одного з основних 
завдань державної морської політики, визначених 
в Морській  доктрині   України   на   період   до 
2035 року, − «збереження і  розвиток наукового 
та кадрового потенціалу всіх складових морської 
діяльності на рівні,  що забезпечить  ефективну 
реалізацію національних інтересів держави» [1]. 

В останні роки науково-педагогічний персонал 
кафедри значно скоротився і нині  складається з 
двох докторів та чотирьох кандидатів наук за 
спеціальністю «океанологія».  До головних про-
блем підготовки фахівців-океанологів, 
гідрографів слід віднести значне скорочення 
обсягів викладання дисциплін вузько професійної 
підготовки за спеціалізаціями, застарілість 
матеріально-технічної бази для практичної під-
готовки фахівців, відсутність сучасних приладів, 
обладнання для використання їх в навчальному 
процесі і, як наслідок, відсутність у випускників 
достатніх практичних навичок для роботи з но-
вою океанографічною технікою та приладами. В 
той же час, перед кафедрою поставлене завдання 
підготовки висококваліфікованого кадрового 
потенціалу для океанографічного забезпечення 
діяльності різних галузей морського господарства 
України у відповідності зі стандартами Все-
світньої метеорологічної організації, Міжнарод-
ної океанографічної комісії,   Міжнародної гід-
рографічної організації.  

Серед основних напрямів наукової діяльності 
кафедри слід відзначити розробку та впровад-
ження для вирішення прикладних задач морсько-
го природокористування технологій моделювання 
та прогнозування стану морського середовища. 
Комплекс числових математичних моделей, які 
використовуються в ОДЕКУ при виконанні фун-
даментальних та прикладних, госпдоговірних 
науково-дослідних робіт (НДР) включає: числову 
спектральну  модель для розрахунку параметрів 
вітрового хвилювання SWAN (Simulating Waves 
Nearshore Model) [8]; 2-D гідродинамічну модель, 

яка базується на гідродинамічних рівняннях у 
наближенні «мілкої води» − для розрахунку 
вітро-хвильової динаміки вод та транспорту 
наносів в прибережній зоні моря [9]; 3-D 
гідродинамічна модель для розрахунку вітрових 
течій у наближенні «жорсткої кришки» на 
поверхні [10]; модифікована 3-D гідротермо-
динамична  модель МЕСCА (Model for Estuarine 
and Coastal Circulation Assessment NOAA), на базі 
якої створена нестаціонарна модель евтрофікації 
та самоочищення вод від забруднюючих речовин 
MECCA-OSENU-EUTRO [11,12], а також модель 
транспорту наносів [13]; 3-D  гідро-
термодинамична  модель  Delft3D-FLOW вер-
сії 6.01.12.4498  з модулем  Delft3D-WAVE − для 
розрахунку поширення і трансформації парамет-
рів вітрових хвиль (заснований на спектральній  
хвильовій  моделі третього покоління SWAN 
версії 40.72ABCDE) і морфодинамічним блоком 
Delft3D-MOR [14-16].  

В останнє десятиріччя основними об’єктами 
океанологічних досліджень ОДЕКУ були північ-
но-західна частина Чорного моря та, зокрема, її 
Одеський район, лимани Північно-західного 
Причорноморья: Тилігульський, Дофіновський, 
Куяльницький, Хаджибейський, Дністровський,  
Тузловська група. Вказані математичні моделі 
використовувались для наукового обґрунтування 
управлінських рішень спрямованих на стабіліза-
цію та поліпшення гідроекологічного режиму, 
екологічного стану морських акваторій та лима-
нів, з урахуванням впливу як антропогенних, так і 
природних чинників, зокрема, змін клімату.  

Серед найбільш значущих міжнародних нау-
ково-дослідних проектів океанографічного спря-
мування, які виконував ОДЕКУ у складі 
європейських дослідницьких консорціумів, слід 
назвати проект 7-ої Рамкової Програми Євро-
пейського Співтовариства “Комплексне управ-
ління водними ресурсами і  прибережною зоною 
в Європейських лагунах в умовах змін клімату” 
(LAGOONS),  FP7-ENV-2011 (2011-2014 рр.) та   
проект «Комплексне управління «гарячими» точ-
ками   і збереження екосистеми Чорного моря - 
HOT BLACK SEA» в межах Спільної операційної 
програми «Басейн Чорного моря − 2007-2013 
роки» ініційованої ЄС (2013-2015 рр.) 

В межах реалізації завдань Державної цільової 
науково-технічної програми проведення до-
сліджень в Антарктиці, науково-педагогічними 
працівниками кафедри у 2007-2012 рр., за фінан-
суванням Міністерства освіти і науки (МОН) 
України,  виконувались науково-дослідні роботи 
спрямовані на встановлення регіональних особ-
ливостей Кругової Антарктичної течії, взаємодії її 
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з водами меридіональних течій, особливостей 
взаємодії атмосфери і океану у високих широтах 
Південної півкулі, меридіональних переносів  
водних мас і тепла в Південній півкулі і їх впливу 
на атмосферні процеси [17]. 

У зв’язку з примусовим виведенням у 2014 р. з 
під юрисдикції України Кримського наукового 
кластеру океанографічних досліджень через 
окупацію півострову Російською Федерацією, 
особливу актуальність набула задача відновлення 
функціонування сучасної національної системи 
оперативного прогнозу гідрологічних та гід-
рофізичних параметрів стану морського середо-
вища, льодової обстановки в українській частини 
акваторії Азово-Чорноморського басейну для 
забезпечення потреб морегосподарського  ком-
плексу, ВМС України. З метою її вирішення, у 
2017 році ОДЕКУ, спільно з Гідрометцентром 
Чорного та Азовського морів, розпочато вико-
нання науково-дослідного проекту «Розробка 
складових національної системи морських про-
гнозів України» (термін виконання: 2017-
2019 рр.) за фінансуванням МОН України [18].  

ОДЕКУ видає два періодичних, фахових у га-
лузі географічних наук журнали: «Український 
гідрометеорологічний журнал» та «Вісник Одесь-
кого державного екологічного університету», де 
публікуються результати наукових досліджень у 
галузі гідрометеорології, зокрема, океанографії. В 
аспірантурі університету здійснюється підготовка 
здобувачів доктора філософії за спеціалізацією 
«Океанологія» (спеціальність 103 «Науки про 
Землю»). Діє спеціалізована вчена рада з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня канди-
дата географічних наук за спеціальністю 11.00.08 
«Океанологія». 

 
2.6    Відділення гідроакустики Інституту геофі-

зики ім. С. І. Субботіна НАН України 
 

Основна наукова спеціалізація Відділення гі-
дроакустики Інституту геофізики ім. С. І. Суббо-
тіна (ВГА ІГФ) НАН України  – інформаційна 
гідроакустика, що поєднує можливості дистан-
ційних методів спостережень з одержанням інте-
гральних наукових знань про явища та об’єкти й 
дозволяє вивчати динамічні процеси у різномані-
тних середовищах. Методи інформаційної гід-
роакустики реалізуються у створенні систем 
моніторингу гідрофізичних процесів у Світовому 
океані з метою детального вивчення неодно-
рідних утворень як природного характеру, так і 
техногенного походження. 

Напрямками діяльності ВГА ІГФ НАН Украї-

ни в галузі океанографії є проведення фундамен-
тальних та прикладних досліджень щодо одер-
жання нових знань, методів і технологій та їх 
використання для практичних цілей морської 
науки: прогнозування та попередження надзви-
чайних ситуацій, екологічної безпеки, розробки 
інформаційно-програмних продуктів і систем, 
алгоритмів тощо.  

Результати досліджень, що отримано вченими 
ВГА ІГФ НАН України, дозволяють не тільки 
вирішувати безпосередньо задачі гідроакустики, а 
й розвивати напрями пов'язані з регіональними 
динамічними процесами в Чорному морі, а також 
з оцінкою кліматичних змін, що відбуваються на 
узбережжях морів та океанів в умовах глобально-
го потепління. 

В результаті динамічних розрахунків за клі-
матичними даними термохалинних характеристик 
виділено зону основної дивергенції вод Чорного 
моря, що простирається від південного узбереж-
жя Болгарії через всю середню частину моря до 
південного узбережжя Кавказу. Встановлено 
особливості циркуляції вод в верхньому (0-50 м) 
та проміжному (50-500 м) шарах Чорного моря. 
На основі аналізу характеру розподілу 
динамічних висот уздовж осі основної чорно-
морської дивергенції вод визначена сезонна мін-
ливість та інтенсивність розвитку основних по-
токів і циклонічних круговоротів вод моря. Оці-
нено роль весняного паводку річок північно-
західної частини Чорного моря у формуванні та 
розвитку особливостей циркуляції вод. 

Розвитком традиційних методів оцінки та про-
гнозу стану морського середовища стала розробка 
методики розрахунку вертикального розподілу 
температури і солоності води за дистанційними 
неконтактними спостереженнями (супутниковою  
інформацію та акустичними  даними) на прикладі 
Чорного моря. 

На базі досліджень гідродинаміки метанових 
бульбашок розроблено перспективну та оригіна-
льну методику виявлення зон газовиділень з 
морського дна за допомогою акустичного гори-
зонтального променевого зондування з метою 
створення мобільних систем дистанційного по-
шуку перспективних районів покладів вуглевод-
нів в Чорному морі. 

За міжнародними проектами виконуються до-
слідження особливостей коливань суші на під-
ставі даних про рівень моря на станціях Чорного і 
Середземного морів та Світового океану. Визна-
чено закономірності сезонних коливань і багато-
річної мінливості рівня Світового океану та окре-
мих його регіонів в умовах сучасних кліматичних 
змін, посилення антропогенного впливу та під 
дією глобальних чинників на гідросферу. 
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3. ВИСНОВКИ 
 

Представлений огляд океанографічних робіт та 
наукових досліджень, які виконуються у спе-
ціалізованих установах м. Одеси свідчить, що ра-
зом вони вирішують повний комплекс океано-
графічних задач, який включає до себе як органі-
зацію та проведення берегових і експедиційних 
спостережень за параметрами стану морського 
середовища окремих районів Чорного моря, так і 
здійснення аналізу і прогнозу цього стану у за-
лежності від визначаючих природних та антропо-
генних чинників, зокрема, із використанням 
методів математичного моделювання.  

Після втрати Україною Кримського наукового 
океанографічного кластеру, Одеський науковий 
кластер залишився єдиним в Україні центром, 
структурні одиниці якого мають практичний 
досвід морських досліджень, науковий потенціал, 
наукові та науково-методичні розробки,  
інфраструктуру для реалізації завдань Морської 
доктрини України на період до 2035 року у питан-
нях пов’язаних з океанографічним забезпеченням 
морегосподарської діяльності, сталого розвитку 
України як морської держави, захисту і  забезпе-
ченню її національних інтересів і безпеки в 
Азовському і Чорному морях,  Керченській 
протоці  та  інших  районах  Світового океану.  

Оскільки наукові та науково-виробничі устано-
ви, які нині складають Одеський кластер, від-
носяться до різних міністерств, відомств, то для 
підвищення ефективності і  результативності їх 
океанографічної діяльності актуальним є питання 
координації, планування та проведення сумісних 
робіт і досліджень, обміну отриманими результа-
тами та науковою продукцією. За умови удоскона-
лення на державному рівні системи організації та 
належного ресурсного забезпечення розвитку нау-
ково-технічного потенціалу, Одеський науковий 
кластер океанографічних досліджень здатний за-
безпечити реалізацію завдань   Морської доктрини 
України на період до 2035 року за напрямами своєї 
діяльності.  
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The paper presents an overview of the current state and prospects for development of 
oceanographic research that is performed at specialized institutions being the constituents of Odessa 
Scientific Cluster: The Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea, the Institute of Marine 
Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine, the Odessa Area Branch of State 
Hydrographic Service of Ukraine, the Black and Azov Seas Center for Hydrometeorology, the 
Odessa State Environmental University and the Hydroacoustics Department of the S. I. Subbotin  
Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine. The priority tasks in the 
field of Oceanology, defined at the First All-Ukrainian Hydrometeorological Congress having being 
held in Odessa on 22-23 March 2017 are formulated. It is concluded that after Ukraine had lost the 
Crimean Scientific Oceanographic Cluster, the Odessa Cluster remained the only center in Ukraine 
which structural units had practical experience in marine research, scientific potential, scientific and 
methodological developments, an infrastructure for implementation of the tasks of the Maritime 
Doctrine of Ukraine for the period of up to 2035 as regards the issues related to  oceanographic 
support for the maritime economic activity and sustainable development of Ukraine as a maritime 
nation. However, a necessary precondition for this is enhancement of the system for organization of 
oceanographic research at the state level and proper resource support for development of the 
scientific and technical potential. 

Keywords: oceanography, scientific cluster, Odessa, current state, prospects. 
 

ОДЕССКИЙ НАУЧНЫЙ КЛАСТЕР ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Ю. С. Тучковенко1, д.геогр.н., Б. Г. Александров2, д.биол.н., чл.-кор. НАНУ,  
О. Р. Андрианова3, д.геогр.н., Н. Ф. Голодов4, к.техн.н.,  В. Н. Коморин5, к.геогр.н.,  
А. С. Матыгин6, к.физ.-мат.н., Г. Г. Миничева2, д.биол.н., Ю. И. Попов4, к.геогр.н. 
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5 Украинский научный центр экологии моря, 
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Представлен обзор современного состояния и перспектив развития океанографических ис-
следований, которые выполняются в специализированных учреждениях - составляющих 
Одесского научного кластера: Украинский научном центре экологии моря, филиале Одесский 
район Госгидрографии, Гидрометцентре Черного и Азовского морей, Одесском государст-
венном экологическом университете, Отделении гидроакустики Института геофизики 
им. С. И. Субботина НАН Украины. Сделан вывод, что после потери Украиной Крымского 
научного океанографического кластера, Одесский кластер остался единственным в Украине 
центром, структурные единицы которого имеют практический опыт морских исследований, 
научный потенциал, научные и научно-методические разработки, инфраструктуру для реали-
зации задач Морской доктрины Украины на период до 2035 г. в вопросах связанных с океано-
графическим обеспечением морехозяйственной деятельности, устойчивого развития Украины 
как морской державы.  

Ключевые слова: океанография, научный кластер, Одесса, современное состояние, пер-
спективы. 
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