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PREFACE  

П Е Р Е Д М О В А  
 
 
 
Цей номер Українського гідрометеорологіч-

ного журналу присвячений видатній події в істо-
рії гідрометеорологічної галузі України – Пер-
шому Всеукраїнському Гідрометеорологічному 
З’їзду. Цей з’їзд можна розглядати як подовжен-
ня і розвиток традицій, які були закладені у пе-
ршій половині минулого сторіччя Першою укра-
їнською геофізичною нарадою (Київ, 1925 р.) та 
гідрометеорологічним з’їздом Гідрометеорологі-
чного комітету Української СРС (Одеса, 
1932 р.), і підтримані реакцією гідрометеороло-
гічної спільноти на сучасні виклики, що виникли 
на шляху розвитку гідрометеорологічної служби 
незалежної України. 

В роботі Першого Всеукраїнського Гідроме-
теорологічного З’їзду, який проводився 22-23 
березня 2017 року в Одеському державному еко-
логічному університеті за ініціативою гідроме-
теорологічного інституту Одеського державного 
екологічного університету та Українського гід-
рометеорологічного центру, взяли участь керів-
ники центральних і обласних підрозділів гідро-
метслужби України, представники керівництва 
Державної служби України з надзвичайних си-
туацій, керівники гідрометеорологічних підроз-
ділів Збройних Сил України, науковці НАН 
України і вищих навчальних закладів, зарубіжні 
гості з восьми країн. 

Проведення Першого Всеукраїнського Гідро-
метеорологічного з’їзду було приурочено до 
міжнародних гідрометеорологічних свят – Все-
світнього Дня води (22 березня) і Всесвітнього 
Дня метеорології (23 березня), які були започа-
тковані Організацією Об’єднаних Націй з метою 
підкреслення виключно важливої ролі і місця 
гідрометеорологічних служб у житті людства. 
З’їзд також відкрив низку заходів, присвячених 
святкуванню 85-річчя заснування Одеського 
державного екологічного університету, створе-
ного у травні 1932 року як Харківський інженер-
ний гідрометеорологічний інститут (з липня 
1944 року – Одеський гідрометеорологічний 
інститут). 

Більше ніж 150 делегатів з’їзду обговорювали 
основні наукові, прикладні та виробничі про-
блеми у сфері гідрометеорологічної безпеки 
України, завдання і перспективи гідрометеоро-
логічного забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку України в умовах змін 
клімату, які все сильніше впливають на добробут 
людей і економіку України, а також проблеми 

гідрометеорологічної освіти.  
Програма з‘їзду включала такі основні на-

прями: 
1. Методологічні проблеми розвитку гідромете-
орології як складової наук про Землю; 

2. Організаційні проблеми у сфері гідрометеоро-
логічної діяльності; 

3. Шляхи забезпечення гідрометеорологічної 
безпеки держави;  

4. Роль гідрометеорології у вирішенні проблем 
загальнодержавного і регіонального розвитку, 
а також адаптації до змін клімату, що відбу-
ваються; 

5. Сучасні методи і технології гідрометеорологі-
чних досліджень; 

6. Інноваційні точки росту гідрометеорології; 
7. Гідрометеорологічна освіта в Україні: про-
блеми та перспективи. 
На з’їзді було заслухано більше 70 усних до-

повідей, в тому числі програмні доповіді, які 
охоплюють основні напрями гідрометеорологіч-
ної діяльності, а також більше 80 стендових до-
повідей, які були обговорені на двох пленарних 
засіданнях і на засіданнях 6 секцій (Агрометео-
рологія, Гідрологія, Кліматологія, Метеорологія, 
Океанологія та Гідрометеорологічна освіта). У 
цьому номері журналу розміщені статті, підго-
товлені на основі частини з цих доповідей. 

З’їзд ухвалив розгорнуте рішення, також роз-
міщене у цьому номері, та яке має стати дорого-
вказом на найближчі п’ять років розвитку гідро-
метеорологічної галузі і вищої гідрометеороло-
гічної освіти в України. Крім того було прийнято 
декілька звернень до центральних органів вико-
навчої влади щодо вжиття невідкладних заходів 
із забезпечення гідрометеорологічної безпеки 
України.  

Під час роботи з‘їзду також відбулася знакова 
для української гідрометеорології подія – на 
окремому засіданні було створено Всеукраїнську 
громадську організацію «Українське метеороло-
гічне та гідрологічне товариство» як член Єв-
ропейського метеорологічного товариства. Було 
затверджено статут Товариства, його керівні 
органи. Головою Товариства обрано ректора 
Одеського державного екологічного університе-
ту проф. Степаненка С. М.  
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