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Історія УкрГМІ веде свій відлік з 15 травня 1855 року, коли відбулось офіційне

відкриття Київської метеорологічної обсерваторії, яка започаткувала створення

систематичних метеорологічних спостережень, їх аналіз і узагальнення (надалі -

Київська магнітно-метеорологічна обсерваторія, 1925 р.; Київська науково-дослідна

геофізична обсерваторія, 1944 р.). Самостійною державного статусу Український

гідрометеорологічний інститут набув у 1953 р.

Основними завданнями УкрГМІ є розвиток гідрометеорологічної науки шляхом

виконання фундаментальних та прикладних досліджень в галузі гідрометеорології

та базового моніторингу природного середовища, здійснення наукового та науково-

методичного забезпечення діяльності гідрометеорологічної та інших оперативних

служб Державної служби України з надзвичайних ситуацій, координація наукових

досліджень по гідрометеорології в Україні. В області гідрометеорології та базового

моніторингу природного середовища УкрГМІ є головною науково-дослідною

організацією в Україні.



ПРИКЛАДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК

Моделювання регіональних кліматичних змін (для басейну р. Дністер)

Басейн р. Дністер та координати районів верифікації регіональних
кліматичних моделей та оцінок можливих змін клімату

Коефіцієнти кореляції результатів розрахунків регіональних кліматичних моделей
(сценарій А1В) з даними спостережень за період 1971-2000 рр.

Червоним кольором виділені моделі, розрахунки за якими були виключені
з ансамблевих розрахунків.
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I region 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,6 1,6 2,0 1,5 1,4 1,2 1,2 1,4

II region 1,4 1,8 1,0 1,0 0,9 1,3 1,2 1,5 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3

III region 1,5 1,8 1,2 1,1 1,0 1,4 1,3 1,6 1,4 1,7 1,1 1,4 1,4

IV region 1,4 1,6 1,0 0,8 0,7 0,9 0,6 1,0 1,0 1,5 0,9 1,3 1,1

V region 1,5 1,9 1,3 1,1 1,2 1,6 1,5 1,8 1,6 1,8 1,1 1,5 1,5

VI region 1,4 1,8 1,4 1,1 1,2 1,7 1,6 1,9 1,7 1,8 1,1 1,5 1,5

All Dnister 1,4 1,7 1,2 1,0 1,0 1,4 1,3 1,6 1,4 1,6 1,1 1,4 1,4

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec year

Основні результати прогнозування зміни клімату в басейні р. Дністер
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I region 4 5 5 2 7 1 -5 -10 15 -5 -1 10 2

II region 4 2 4 2 7 5 0 -9 13 -4 3 12 3

III region 5 -4 7 10 4 11 1 -11 12 -8 1 8 3

IV region 4 -5 7 9 5 4 -4 -6 10 -5 -1 5 2

V region 2 -5 4 8 3 1 -4 -7 8 -5 -3 2 0

VI region 2 -5 2 4 2 0 -6 -10 10 -4 2 -2 -2

All Dnister 4 -2 5 6 5 4 -3 -9 12 -5 0 6 1

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec year

Відносні зміни середньомісячних та середньорічних значень

температури повітря (оС) на період 2021-2050 рр. по відношенню до

контрольного періоду 1971-2000 рр.

Відносні зміни середньомісячних та середньорічних значень суми

атмосферних опадів (%) на період 2021-2050 рр. по відношенню

до контрольного періоду 1971-2000 рр.



International project 

The Climate of the Carpathian Region

EU, JRC

2010-2012
Objectives

The main aim of the service is to improve the basis of climate data in the 

Carpathian Region for applied regional climatological studies such as a 

Climate Atlas and/or drought monitoring. The service will investigate the 

fine temporal and spatial structure of the climate in the Carpathian 

Mountains and the Carpathian basin with unified or at least directly 

comparable methods.

Structure

Module 1: Improve the availability and accessibility of a homogeneous and 

spatially representative time series of climatological data for the Carpathian 

Region through data rescue, quality control, and data homogenization (lead by 

the Slovak Hydrometeorological Service).

Module 2: Ensure Carpathian countries data harmonization with

special emphasis on across-country harmonization and production of gridded 

climatologies per country (lead by the Hungarian Meteorological Service).

Module 3: Develop a Climate Atlas as a basis for climate

assessment and further applied climatological studies as well as

for drought monitoring in the Carpathian Region (lead by The

Republic Hydrometeorological Service of Serbia).

•Hungarian Meteorological Service, 

•Slovak Hydrometeorological Institute,

•Republic Hydrometeorological Service of Serbia,

•Czech Hydrometeorological Institute, 

•Institute of Meteorology and Water Management 

(Poland),

•Ukrainian Hydrometeorological Institute,

•Ministry for Environment, National Research and 

Development Institute for Environmental Protection 

(Romania),

•Central Institute for Meteorology and Geodynamics 

(Austria),

•Meteorological and Hydrological Service of Croatia

•Szent Istvan University (Hungary)



Картографічно-аналітична система моніторингу викидів тепла та виявлення

потенційно-небезпечних (лісових) пожеж

В 2020.р. в УкрГМІ розроблено та впроваджено унікальну систему

моніторингу. На основі даних, зібраних штучними супутниками Землі

(NOAA-20, Suomi NPP, Aqua i Terra) по мірі надходження даних (орієнтовно

щогодини з 01:00 до 08:00 і з 12:00 до 18:00) система формує оперативні

повідомлення про виявлені теплові аномалії (ділянки з температурою,

суттєво вищою за номінальну).

Карта викидів тепла (1 жовтня 2020 р.) Телеграм-канал fires_monitoring_channel

Картографічні програмні модулі геокодують (визначають, на якому

природному або промисловому об’єкті зафіксовано викид тепла) і

класифікують ці викиди за ступенем небезпеки. Для фахівців ДСНС ці дані у

вигляді карт надходять по Телеграм-каналу. У разі виявлення потенційно-

небезпечних ділянок, для фахівців ДСНС автоматично створюються

космофотокарти крупного масштабу.



Сухе літо й осінь зумовили високу пожежну 
небезпеку. Окремі пожежі виникали ще у вересні.

Зафіксовані невеликі займання на кількох ділянках, 
які не видавалися небезпечними ...

…але 1 жовтня о 02:20 в кількох місцях одночасно 
виникли потужні лісові пожежі.

Мігруючи з вітром, пожежі охопили значні території і 
згодом були локалізовані силами ДСНС.

Починаючи з 6 жовтня, лісові пожежі почали 
зменшувати свою інтенсивність. Залишкові займання.

Розгортання лісових пожеж в жовтні 2020 р. в Луганській обл.

2 вересня 2020 р.
27 вересня 2020 р. 1 жовтня 2020 р.

5 жовтня 2020 р.

6 жовтня 2020 р.

7 жовтня 2020 р.

Картографічно-аналітична система моніторингу викидів тепла та виявлення потенційно-небезпечних (лісових) пожеж (2)



Автоматизована система оперативного моніторингу якості атмосферного повітря над територією 

України за даними супутникових спостережень

Діоксид азоту (NO2) Діоксид сірки (SO2)

Монооксид вуглецю (CO) Формальдегід (HCHO)

Розроблено систему моніторингу якості атмосферного

повітря за даними супутника Sentinel-5P у режимі

близькому до реального часу (NRTI) з можливістю

деталізації для міст.

Оброблення проводиться щоденно у автоматичному

режимі приблизно через три години після зондування

супутником території України.

Вихідні дані 5.5х3.5 км впорядковуються у регулярну сітку

з просторовою роздільною здатністю 0.1⁰x0.1⁰.

Загальний вміст озону (O3)
Хмарність

Загальний та тропосферний вміст (моль/м2)

У процесі реалізації методів моніторингу створюються файли

третього рівня архівації (L3), які містять викоремлені для території

України дані, які є відфільтрованими за індексом якості та

прив’язаними до регулярної координатної сітки.



Загальний вміст діоксиду азоту (NO2) у стовпі тропосфери (мкмоль/м2)

Кривий РігКиїв

Для моніторингу вмісту хімічних

складових над окремими містами

використовуються методи деталізації

даних (downscaling), які щодня в

автоматичному режимі надають

інформацію з просторовою

роздільною здатністю 0.02⁰×0.02⁰.

Автоматизована система оперативного моніторингу якості атмосферного повітря над територією 

України за даними супутникових спостережень (2)



Розроблення програмно-моделюючого комплексу для короткострокового прогнозування 

екстремальних паводків на річках басейну Верхнього Дністра 
Комплекс сучасних моделей прогнозу погоди: від глобального до локального
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Прогнози по пунктах та у межах 

басейну/суббасейнів р. Дністер

Прогнози – двічі на добу (00 та 12 UTC), 16 

прогностичних величин



Розроблення програмно-моделюючого комплексу для короткострокового прогнозування екстремальних паводків 

на річках басейну Верхнього Дністра (2)

Блок-схема автоматизованої системи прогнозування витрат води в 

басейні Верхнього Дністра за  програмно-моделюючим комплексом

Фактичні і змодельовані

за фактичними та прогнозними

параметрами погоди витрати

води паводку на р. Стрий

(смт Верхнє Синьовидне)



Здійснено калібрування моделі SWAT для басейну річки Десна та моделювання емісії біогенних елементів у 

межах окремих субводозборів для середньої багаторічної та мінімальної водності. Установлено, що загалом за 

рік стік біогенних елементів здебільшого визначається впливом дифузних джерел (76%).

Емісія нітрогену Емісія фосфору

1 - Торкна, 2 - Судость, 3 - Свига, 4 - Смяч, 5 - Рома, 6 - Івотка, 7 - Шостка, 8 - Малотечка, 9 - Ласка, 10 - Єсмань, 11 - Стрижень, 12 - Сейм, 13 - Убідь, 14 - Доч,

15 - Мена, 16 - Береза, 17 - Вересоч, 18 - Снов, 19 - Замглай, 20 - Стрижень_2, 21 - Білоус, 22 - Вздвиж, 23 - Старуха, 24 - Смолянка, 25 - Остер, 26 - Знобівка, 

27 - Рогозна, 28 - Головесня, 29 - Осота, 30 - Смолянка_2, 31-39 - Десна, 40- 41 - Верх_Дніпро

Калібрування моделі SWAT для басейну р. Десна та моделювання емісії біогенних елементів



1. Виконанні польові роботи на територіях, які мають потенційно значні ризики затоплення.

2. Виконані гідрологічні розрахунки у досліджуваних створах.

3. Виконані гідравлічні розрахунки у досліджуваних створах.

4. Створені цифрові моделі рельєфу (ЦМР) / цифрові моделі місцевості (ЦММ).

5. Створена гідравлічна модель.

6. Здійснено тестове моделювання затоплень (глибин потоку, абсолютних відмітків рівнів води, 

напрямків течії, часу добігання води тощо).

РОЗРОБЛЕННЯ КАРТ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ ЗАТОПЛЕННЯ

1



ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМИ-
ОХОЛОДЖУВАЧА ЧАЕС ПІД ЧАС ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ВОДИ 



НАУКОВІ ВИДАННЯ


