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В статті зроблено огляд метеорологічних досліджень в Україні наприкінці XX – на поча-
тку XXI століття. Науково-дослідні роботи в галузі метеорології в основному виконуються 
вченими УкрГМІ ДСНС та НАН України, ОДЕКУ та КНУ імені Т. Шевченка.  

В УкрГМІ створені наукові школи видатними вченими в  сфері метеорології, в дослідах 
яких були розвинуті  нові теорії, методи, моделі в області прогнозу погоди й  небезпечних 
стихійних явищ на території України, радіаційного балансу, агрометеорології, дослідження 
клімату України, числові моделювання фізики хмар та активних впливів, чисельні методи 
аналізу і прогнозу природних та техногенних процесів в атмосфері.  

В ОДЕКУ роботи стосуються дослідження умов утворення та прогнозування небезпеч-
них явищ, діагнозу та прогнозу мезомасштабної атмосферної циркуляції, виявлення нелі-
нійної взаємодії між головними глобальними структурами, встановлення особливостей ци-
ркуляційних процесів у високих широтах південної півкулі, системні дослідження в області 
чисельного моделювання фізики та динаміки атмосферних процесів за програмами Enviro-
HIRLAM i HARMONIE.  

Науковці КНУ імені Т. Шевченка вивчають зміни загального вмісту озону в атмосфері 
антарктичного регіону та середніх широт північної півкулі. В КНУ виконуються роботи по  
аналізу стану кліматичних параметрів  та  зміни сучасного клімату України.  

Ключові слова: метеорологічні дослідження, огляд, прогнозування, небезпечні явища, 
атмосферна циркуляція, моделювання, плаваючий аналог. 

 
 

В останні 25 років оперативна, науково-
дослідницька та освітня діяльність в галузі метео-
рології усіма службами в Україні, що проводили 
цю роботу, здійснювалася одночасно з процесами 
реформування науки, докорінної переробки форм 
і методів роботи. Почався відтік висококваліфіко-
ваних кадрів (як за кордон, так і природний), ви-
никли проблеми з оплатою комунальних та інших 
послуг, практично припинився випуск молодих 
фахівців, знизилась зацікавленість в підвищенні 
кваліфікації, в отриманні вченого ступеню і зван-
ня. Для того, щоб система не обвалилася остаточ-
но, необхідно підсумувати наявний потенціал і на 
цій основі створити спробу прориву в майбутнє. 
Природно, для реалізації майбутніх планів потре-
буються надзвичайні зусилля з розвитку ініціати-
ви, підприємливості, інтенсифікації праці та під-
вищення її продуктивності. 

В якості найбільш значних результатів, отри-
маних за останні 25 років, відзначаємо: 
в рамках розвитку гідрометеорологічного про-

гнозування: 
- впровадження в оперативну практику тех-

нологій мезомасштабного прогнозу погоди по 
обмеженим територіям; 

- розвиток вітчизняних методів прогнозування 
на середні та довгі строки; 
в рамках розвитку гідрометеорологічного і 

кліматичного обслуговування: 
- послідовне впровадження міжнародних стан-

дартів ВМО/ІКАО в практику авіаметео-

рологічного обслуговування; 
- застосування інтернет-технології для забез-

печення доступу споживачів до фактичного та 
прогнозованого стану погоди, забруднення атмо-
сфери, включаючи радіоактивне; 
в рамках розвитку системи спостережень за 

навколишнім середовищем: 
- впровадження на метеорологічній мережі 

міжнародного коду WAREP, який призначений 
для оперативної передачі штормових попере-
джень про небезпечні і стихійні гідрометео-
рологічні явища. 

Науково-дослідні роботи в Україні у галузі ме-
теорології в основному виконуються в УкрГМІ 
ДСНС України та НАН України, ОДЕКУ МОН 
України та Київським національнім університе-
том імені Т. Шевченка (КНУ) за наступними на-
прямками: 

- теоретичні дослідження, моделювання і мо-
ніторинг глобальної циркуляції атмосфери; 

- дослідження погодоутворюючих процесів 
синоптичного масштабу; 

- дослідження регіональних і мезометеороло-
гічних гідродинамічних процесів. 

Розроблені й впроваджені у практику гідроме-
теослужби України та інших організацій нові 
фізико-математичні моделі: довгострокового про-
гнозу погоди (ДПП), рівня озону в атмосфері, 
процесів перенесення і розсіювання забруднень в 
нижньому шарі атмосфери, розвитку конвекції в 
денний час при поглинанні аерозолями сонячної 
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радіації. 
На кафедрі метеорології та кліматології ОДЕ-

КУ, яку очолює професор, канд. геогр. наук 
Івус Г. П., наукові роботи стосуються: 

- проблем дослідження умов утворення та про-
гнозування небезпечних явищ на території Украї-
ни в умовах змін клімату [1-12]; 

- розв’язання наукової проблеми, щодо визна-
чення посухи, як комплексного явища, яке фор-
мується під дією відповідного температурно-
вологісного режиму в умовах певних цирку-
ляційних атмосферних процесів (доктор гео-
гр. наук Семенова І. Г. [11, 13]); 

- розробки науково-прикладного напряму за-
вдань, діагнозу і прогнозу мезомасштабної атмо-
сферної циркуляції та розсіювання домішок над 
територією України у граничному шарі атмосфе-
ри (доктор фіз.-мат. наук, проф. Степанен-
ко С. М., канд. геогр. наук, доц. Волошин В. Г. та 
їх учні [14-16]); 

- виявлення нелінійної взаємодії між головни-
ми глобальними структурами (Арктичні, Південні 
та Антарктичні коливання) віддалених зв’язків, 
що дозволяє їх використання для моделювання 
клімату як системи динамічних осциляторів (док-
тор геогр. наук, проф. Хохлов В. М. [17-19] та 
його учні канд. геогр. наук Недострелова Л. В. і 
Єрмоленко Н. С.); 

- дослідження особливостей циркуляційних 
процесів у високих широтах південної півкулі та 
їх зв’язку з процесами в океані та змінами за ча-
сом загальної концентрації озону, а також відгу-
ків аномалій характеристик клімату східно-
європейського регіону на процеси взаємодії в 
системі атмосфера-океан (доктор тех. наук, проф. 
Школьний Є. П. [20-21] та його учні 
канд. геогр. наук Гончарова Л. Д., Сєрга Є. М., 
Галич Є. А., Прокоф’єв О. М., Сущенко А. І. та 
інші). 

Робота членів колективу під керівництвом до-
ктора геогр. наук Іванова С. В. у провідних світо-
вих наукових центрах і участь в міжна-родних 
проектах по програмах Enviro-HIRLAM і 
HARMONIE в співпраці з провідними Європей-
ськими оперативними центрами (ECMWF, FMI, 
DMI) дозволили провести комплексні та системні 
дослідження в області чисельного моделювання 
фізики і динаміки атмосферних процесів [4-6, 22], 
взаємодії зворотних зв’язків між хімічним скла-
дом і фізичними характеристиками атмосфери, а 
також особливістю формування і зростання сис-
тематичних помилок в моделях атмосфери. Про-
ведені дослідження відкрили можливості для 
якісного стрибка в регіональних чисельних про-
гнозах погоди та дозволили перейти на новий 
рівень розуміння розвитку атмосферних процесів 
на мезомасштабах. 

Коротко зупинимось на історії створення нау-
кових шкіл в ОГМІ. 

В 60-ті роки ХХ століття в Одеському гідро-
метеорологічному інституті багато уваги приді-

лялося вивченню локальних метеорологічних 
процесів, які суттєво впливають на формування 
погоди і клімату певних географічних районів, 
тобто опановувалися нові для того часу наукові 
напрями в метеорології – мезометеорологія та 
мезокліматологія. Ініціатором і організатором цих 
досліждень був завідуючий кафедрою „Общая 
метеорология” Бурман Еммануїл Аронович. Ним 
організовані чисельні експедиції для дослідження 
гірсько-долинної циркуляції на Північному Кав-
казі, фенів в Карпатах, бризової циркуляції на 
узбережжі Чорного моря. Монографія 
Е. А. Бурмана [23], яка присвячена місцевим віт-
рам не тільки на території СРСР, а і на всіх кон-
тинентах, крім Австралії, містить енциклопедичні 
відомості про умови утворення та структуру ме-
зомасштабних циркуляцій в різних фізико-
геогріфічних районах і тому залишається актуа-
льною і в теперішній час та цитується багатьма 
зарубіжними вченими. В дослідженнях за темати-
кою наукової школи, яку очолював Е. А. Бурман, 
активну участь приймали студенти, аспіранти, а 
також асистенти та викладачі кафедри метеороло-
гії. Багато хто з них захистили кандидатські дисе-
ртації: Зоріна Г. І., Борисова С. В. [24], Тінгає-
ва Г. О., Волошина С. В., Іванова С. М., Івус Г. П., 
Ємшанова Н. В., Ступіна Ф. Я., Катеруша Г. П. 
[16], Панова Н. П. та інші. 

В теперішній час цю школу продовжує профе-
сор, канд. геогр. наук Івус Г. П., під керів-
ництвом якої захищено вже 10 кандидатських 
дисертацій: Тимофєєв В. Є., Семергей-Чумачен-
ко А. Б., Сельсо Пасос Альберди, Аль Далабех 
Фалах Нори, Хаджи-Страти О. Д., Грушевсь-
кий О. М., Нажмудінова О. М., Міщенко Н. М., 
Пішняк Д. В., Зубкович С. О. Всі роботи виконані 
в рамках науково-дослідних тем, які розробля-
ються на кафедрі в останні роки і стосуються 
проблем дослідження умов утворення та прогно-
зування небезпечних явищ погоди на території 
України та розробки методів прогнозу цих явищ, 
особливо для авіації [2, 3, 9, 12]. 

Одночасно з Е. А. Бурманом в ОГМІ працюва-
ли ще талановиті вчені-професора: Раєвсь-
кий О. М., Шнайдман В. А., Тарнопольский А. Г., 
Ківганов А. Ф., Єфімов В. А., під керівництвом 
яких розвивались нові напрями метеорологічної 
науки, такі як гідродинамічне моделювання атмо-
сферних процесів в граничному шарі атмосфери, 
дослідження атмосферних фронтів та процесів 
циклогенезу. За цими темами захищені кандидат-
ські дисертації багатьма аспірантами, в тому чис-
лі і зарубіжними. Аспіранти А. Ф. Ківганова (Хо-
хлов В. М.) та Кудряня О. П. (Семенова І. Г.) за-
хистили вже і докторські дисертації, їх наукові 
інтереси пов’язані з сучасними актуальними про-
блемами щодо змін кліматичних умов на земній 
кулі та їх наслідків. 

Засновником іншої наукової школи на кафедрі 
метеорології та кліматології був доктор географі-
чних наук, професор Шнайдман В. А. В теперіш-
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ній час школу очолює доктор фізико-
математичних наук, професор Степаненко С. М., 
а його учнями є доценти кафедри 
канд. геогр. наук Хоменко І. А. та Агайар Е. В. 

Науковцями кафедри в рамках зазначеної нау-
кової школи виконуються дослідження в багатьох 
напрямках: розробка методик дослідження склад-
них природних процесів в прикордонних шарах 
атмосфери і океану (моря) на основі теорії геофі-
зичного шару, визначення ролі мезомасштабних і 
конвективних процесів в циркуляції атмосфери: 
дистанційне зондування і моделювання з високим 
просторовим розділенням; прогноз змін стану 
регіонального клімату, оцінка вразливості та ада-
птація галузей економіки України до змін кліма-
ту, оцінка впливу екстремальних атмосферних 
явищ на окремі галузі економіки України в умо-
вах змін клімату; розробка та вдосконалення ме-
тодів прогнозу метеорологічних умов забруднен-
ня атмосфери над промисловими районами міст; 
метеорологічні складові екологічних ризиків сис-
тематичного забруднення атмосфери; кількісні 
характеристики циркуляційного та турбулентного 
режиму граничного шару атмосфери Північного 
Причорномор’я для цілей вітроенергетики. 

Практично у всіх промислово розвинутих кра-
їнах здійснюється контроль за станом навколиш-
нього середовища з метою обмеження викидів 
шкідливих речовин, у тому числі і в атмосферу. 
Інформацію про стан навколишнього середовища 
надають системи моніторингу. Проте, навіть дуже 
добре організована мережа станцій моніторингу 
не дозволяє мати повну інформацію про якість 
атмосферного повітря по всьому фізичному 
об’єму регіону, який контролюється. Тому ваго-
мим доповненням до прямого моніторингу, ефек-
тивним інструментом контролю та управління 
якості навколишнього середовища є використан-
ня математичного моделювання при розрахунках 
розсіювання домішок в атмосфері. Моделі атмос-
ферної дифузії (моделі забруднення атмосфери) 
дозволять описати всі деталі розподілу шкідливих 
речовин навіть там, де відсутні станції прямого 
моніторингу, а за допомогою вирішення «зворот-
них» задач, можуть знайти джерела, які порушу-
ють умови технологічних або граничних викидів 
шкідливих речовин в атмосферу. 

У 2005 році в Одеському державному екологі-
чному університеті створена науково-дослідна 
лабораторія «Метеорологічні аспекти забруднен-
ня атмосфери», науковим керівником якої був 
доктор фіз.-мат. наук, проф. Степаненко С. М., а 
керував лабораторією канд. геогр. наук Воло-
шин В. Г. Головною задачею лабораторії було 
створення нової нормативної методики розрахун-
ку концентрацій в атмосферному повітрі шкідли-
вих речовин, які містяться у викидах підприємств, 
з метою її подальшого використання в природо-
охоронних службах України. Така модель могла б 
доповнити чи замінити існуючі гаусові моделі 
розсіювання домішок і повністю виключити ви-

користання моделі ОНД-86, яка не забезпечує 
оцінку рівня забруднення атмосфери за умов різ-
номаніття метеорологічних процесів, що визна-
чають накопичення, перенесення або розсіювання 
шкідливих домішок. 

Робота над моделлю привела до доказу теоре-
ми про фундаментальність рішення напівемпіри-
чного диференціального рівняння турбулентної 
дифузії у тривимірній локальній області при за-
даних коефіцієнтах дифузії та швидкостях пере-
носу. В результаті отримана розрахункова фор-
мула, названа «формулою SVT», за початковими 
літерами прізвищ авторів Степаненко С. М., Во-
лошина В. Г., Тіпцова С. В., які опублікували 
доказ теореми фундаментальності рішення дифе-
ренціального рівняння турбулентної дифузії [14]. 
На основі формули SVT побудована локальна 
модель забруднення атмосферного повітря шкід-
ливими викидами від різних джерел, яка має на-
зву «Модель локальної атмосферної дифузії, 
МЛАД». В якості основних дифузійних парамет-
рів в ній використовуються коефіцієнти турбуле-
нтної в’язкості та всі складові вектора швидкості 
вітру, а також виконується врахування вертика-
льних швидкостей руху частинок дифундуючої 
домішки і взаємодії домішки з підстильною пове-
рхнею. Модель МЛАД є діагностичною, призна-
ченою для розрахунку полів концентрацій шкід-
ливих речовин у тривимірній розрахунковій об-
ласті та може застосовуватись при будь-яких 
швидкостях вітру, у тому числі й при штилі, що 
дозволяє побудувати поле концентрацій навіть з 
навітряної сторони джерела. 

Одночасно з моделлю МЛАД розроблялась 
метеорологічна модель, яка виконувала функцію 
метеорологічного препроцесора (SLEB), призна-
ченого для оцінки розмірних і безрозмірних мас-
штабів і величин граничного та приземного шарів 
атмосфери, необхідних для розрахунку рівнів 
концентрації шкідливих речовин. Результати ро-
боти лабораторії опубліковані в ряді статей, в 
яких детально описуються результати застосу-
вання МЛАД у різноманітних прикладних зада-
чах. Узагальнення застосування моделі МЛАД і 
метеорологічного препроцесора SLEB виконано у 
науковій монографії Волошина В. Г. [14]. 

Історія УкрГМІ в останні десятиліття 
пов’язана з іменами ряду відомих вчених у сфері 
метеорології, в дослідженнях яких були розвинені 
нові теорії, методи, моделі в області прогнозу 
погоди і небезпечних стихійних явищ на терито-
рії України, радіаційного балансу, агрометеоро-
логії, досліджень клімату України, чисельного 
моделювання фізики хмар і активних впливів, 
чисельних методів аналізу та прогнозу природних 
та техногенних процесів в атмосфері. В результаті 
в УкрГМІ виникли наукові школи вчених із різ-
них напрямків метеорології.  

В області прогнозу погоди і небезпечних та 
стихійних явищ на території України необхідно 
відзначити Ромова А. І., Пономаренко І. Н., Ко-
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шеленко І. В., Кошенко А. М., Волеваху В. А, 
Проха Л. З., Мартазінову В. Ф. 

Дослідження в області теорії радіаційного ба-
лансу і агрометеорології проводили Гойса Н. І., 
Дмитренко В. П. 

Під керівництвом Логінова К. Т., Сакалі Л. І., 
Бабіченко В. М. [25] кліматологами інституту 
було отримано порівняльний аналіз стану зміни 
поточного клімату України. 

Експериментальні та чисельні дослідження фі-
зики хмар і активних впливів з метою збільшення 
кількості опадів в інституті здійснено Буйко-
вим М. В., Волощуком В. М., Пірнач Г. М., Баха-
новим В. П., Лєсковим Б. Н. [26-30]. 

Під керівництвом доктора фіз.-мат. наук Пру-
сова В. А. командою було розроблено чисельні 
методи аналізу та прогнозу природних та техно-
генних процесів в атмосфері [30-31]. 

Великий обсяг досліджень УкрНДГМІ пред-
ставлений в працях УкрНДГМІ попередніх деся-
тиліть. 

На сьогодні число ведучих фахівців в УкрГМІ 
значно зріділо. Однак і в даний час в наукових 
семінарах і при проведенні секції серед метеоро-
логів інституту продовжують брати участь низка 
згаданих вище вчених: Волощук В. М., Баха-
нов В. П., Лєсков Б. Н., Мартазінова В. Ф. та Пру-
сов В. А. 

Під керівництвом професора, доктора фіз.-мат. 
наук Мартазінової В. Ф. в останні десятиліття 
були проведені дослідження щодо зміни та реко-
нструкції великомасштабної атмосферної цирку-
ляції Південної півкулі і зміни клімату Антаркти-
ди. За цією тематикою захищено докторську ди-
сертацію [32]. Професор В. Ф. Мартазінова є чле-
ном міжнародної комісії Tinker-Muse Prize 
Nominations 2015-2017 з присудження спеціальної 
премії з антарктичних досліджень. 

Одночасно, В. Ф. Мартазіновою продовжу-
ються роботи по вирішенню однієї з найважливі-
ших проблем метеорології – розвитку методів 
довгострокового погрозу погоди (ДПП). Метод 
ДПП з деталізацією погодних умов у середині 
прогнозованого місяця, який впроваджено в опе-
ративну практику по території України, створено 
на основі методу плаваючого аналогу [33], який 
принципово відрізняється від класичного підходу 
до методу аналога та дозволяє одному метеороло-
гічному полю плавати по іншому, знаходячи собі 
найкращу подібність. Використання цього методу 
дозволило визначити двомісячну квазі-
періодичність [34] та створити розрахункову схе-
му ДПП, яка дала можливість розширити межу 
передбачуваності ДПП до двох місяців та отри-
мати метод ДПП. 

Сучасний склад вчених інституту доповнився 
дослідниками в області метеорології, серед яких 
особливо хочеться відзначити дослідження Шпи-
га В. М., який розробляє методи підвищення точ-
ності прогнозу метеорологічних величин та про-
гнозування конвективних явищ по території 

України за допомогою моделі WRF [35-36], 
О. К. Іванову в розвитку методів довгострокового 
прогнозу погоди по Україні та Європейському 
сектору. [37]. 

Необхідно також зупинитися на роботах 
В. О. Балабух по створенню інформаційної сис-
теми, розробленої для її використання в предста-
вленні даних про стихійні метеорологічні явища 
[38], дослідженнях Кривобока О. А. по викорис-
танню супутникової інформації в метеорологіч-
них дослідженнях [39], Тимофєєва В. Є. по дослі-
дженнях зміни клімату і атмосферної циркуляції 
над Антарктичним півостровом [32], 
О. Я. Скриника по моделюванню аварійних вики-
дів шкідливих домішок в атмосферу [30] та Кра-
ковської С. В. в області регіональних змін клімату 
[40]. 

Дослідження науковців КНУ імені 
Т. Шевченка під керівництвом зав. кафедри ме-
теорології, професора, доктора географічних наук 
Сніжко С. І. стосуються аналізу стану кліматич-
них параметрів та змін сучасного клімату Украї-
ни. 
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In the paper the review of the meteorological research in Ukraine at the end of the 20-th 
century – the beginning of the 21-th century was made. Researches in the field of meteorology are 
performed mainly by the Ukrainian Hydrometeorological Institute of the State Service of 
Emergencies of Ukraine and National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa State 
Environmental University (OSENU) and Taras Shevchenko National University of Kyiv 
(TSNUK). 

The studies of UkrHMI scientific schools headed by well-known scientists in the field of 
meteorology were devoted to the development of new theories, methods, models in the field of the 
weather forecasting and dangerous situations in Ukraine, radiation balance, agrometeorology, 
climate researches in the Ukraine, numerical modeling of cloud physics and active effects on 
clouds, numerical methods in analysis and forecast of natural and technogenic processes in the 
atmosphere. 

In OSENU, where two scientific schools are established, the scientists study the formation of 
severe weather and its forecast, diagnose and forecast mesoscale atmospheric circulations, identify 
nonlinear interaction between the main global structures, detect the features of circulation 
processes in high latitudes of the southern hemisphere, conduct systematic studies in the field of 
numerical modelling of physics and dynamics of atmospheric processes with the Enviro-HIRLAM 
and HARMONIE models. 

Scientists of TSNUK study changes in the total column ozone amount in the atmosphere of 
Antarctic Region and the mid-latitudes of Northern Hemisphere. The work on analyzing the state 
of climatic parameters and changing the current climate of Ukraine is being carried out at the 
KNU. 

Keywords: meteorological researches, review, forecasting, severe weather, atmospheric circu-
lation, modelling, floating analogue. 
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В статье сделан обзор метеорологических исследований в Украине в конце ХХ – начале 
ХХI века. Научно-исследовательские работы в отрасли метеорологии в основном выполняют-
ся учеными УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины, ОГЭКУ и КНУ имени Т. Шевченко.  

В УкрГМИ продолжаются работы по усовершенствованию методов долгосрочных прогно-
зов погоды, в том числе с детализацией по погодным условиям в средине прогнозированного 
месяца по методу плавающего аналога. 

В ОГЭКУ, где созданы две научные школы на кафедре метеорологии и климатологии, ра-
боты касаются исследования условий образования и прогнозирования опасных явлений, ди-
агноза и прогноза мезомасштабной атмосферной циркуляции, выявления нелинейного взаи-
модействия между главными глобальными структурами, установления особенностей цирку-
ляционных процессов в высоких широтах южного полушария, системные исследования в об-
ласти численного моделирования физики и динамики атмосферных процессов по программам 
Enviro-HIRLAM и HARMONIE.  

Ученые КНУ изучают изменения общего содержания озона в атмосфере антарктического 
региона и средних широт северного полушария.  

Ключевые слова: метеорологические исследования, обзор, прогнозирование, опасные яв-
ления, атмосферная циркуляция, моделирование, плавающий аналог. 
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