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У статті викладено історію розвитку гідрологічної науки у вищих навчальних закладах 
України, починаючи з 1922 р., коли Є. В. Оппоковим вперше в Україні було засновано ка-
федру гідрології у Київському політехнічному інституті, яка пройшла непростий шлях 
трансформації до сьогодення у Національному університеті водного господарства та приро-
докористування (м. Рівне). Висвітлено розвиток гідрології в Одеському державному еко-
логічному університеті (з 1932 р.), Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича (з 1946 р.), Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 
1949 р.), Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (з 2008 р.). Розг-
лянуто результати діяльності вчених-гідрологів у цих університетах, особливо одеської 
наукової школи теоретичної та прикладної гідрології та наукової школи гідрохімії та гідро-
екології Київського університету. Показано перспективні напрями досліджень універси-
тетської гідрології.  
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1. ВСТУП 

 

Розвиток університетської гідрології в 
Україні – це становлення та розвиток наукових 
шкіл, які також сприяють підготовці університе-
тами фахівців. Визнання наукової школи відбу-
вається за значимістю результатів досліджень 
засновника школи та його учнів. Давні традиції 
гідрологічних досліджень існуютьв  Одеському 
державному екологічному університеті, як 
профільному ВНЗ. Серед класичних універси-
тетів лідером вважається Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка. Розви-
вається гідрологія у Чернівецькому національ-
ному університеті імені Юрія Федьковича, 
Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара, Національному універси-
теті водного господарства та природокористу-
вання (м. Рівне). У 2015 р. Кабінет Міністрів 
України переформатував  спеціальності з підго-
товки фахівці у ВНЗ – зокрема, гідрологія як 
спеціалізація увійшла до спеціальності «Науки 
про Землю». 

 

Мета статті – показати історію розвитку 
гідрологічної науки у вищих навчальних закла-
дах України, формування  наукових шкіл, їхні 
досягнення та проблеми, окреслити перспективи 
розвитку університетської гідрології. 

 
2. ЗАРОДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІД-

РОЛОГІЇ.  ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ НА-
УКОВИХ ШКІЛ 
 

Офіційний відлік розвитку університетської 
гідрології в Україні починається з 1922 р., коли у 
Київському політехнічному інституті (зараз На-
ціональний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського») було відкрито кафедру гідрології, 
яку очолив відомий вчений-гідролог-меліоратор  
Є. В. Оппоков (згодом академік АН УРСР 
та академік ВАСГНІЛ). У 1930 р. створено 
Київський інженерно-меліоративний інститут 
(КІМІ), у який переведено  кафедру гідрології на 
чолі з Є. В. Оппоковим. У 1937 р. його було ре-
пресовано і розстріляно (реабілітовано посмерт-
но). 
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Є. В. Оппоков   А. В.  Огієвський  
(1869-1937 рр.)    (1894-1952 рр.) 

 

Після арешту Є. В. Оппокова у 1937 р. гідро-
логічну кафедру очолив його учень – доктор 
технічних наук, професор А. В. Огієвський 
(завідував кафедрою з перервами до 1952 р.). 
Постаті цих двох вчених залишаються визна-
чальними в історії  становлення української гід-
рології не тільки для цілей меліорації та гідро-
технічного будівництва, а й для моніторингових 
цілей, оскільки вони брали також участь у ста-
новленні української гідрометслужби. У 1959 р. 
КІМІ переведено у м. Рівне - вже як Український 
інститут інженерів водного господарства. 
Сьогодні це  Національний університет водного 
господарства та природокористування. Назва 
гідрологічної кафедри у цьому ВНЗ протягом 
десятиріч змінювалася (крім гідрології до назви 
кафедри входили гідрогеологія, гідрометрія). 
Сьогоднішня назва – кафедра водогосподарської 
екології, гідрології та гідравліки (з 2013 р.), яку 
до недавна очолював доктор технічних наук, 
професор, академік НААН України А. В. Яцик.  

 
2.1 Одеський державний екологічний 

університет 
 

У 1932 р. було засновано Харківський 
інженерний гідрометеорологічний інститут 
(ХІГМІ). На той час професорсько-викладацький 
склад ХІГМІ становив 35 осіб – професори, до-
центи, викладачі та асистенти, число яких по-
ступово зростало. З 1938 р. у ХІГМІ почалася 
підготовка науково-педагогічних кадрів в 
аспірантурі. У 1941 р. під час Другої світової 
війни ХІГМІ евакуйовано до Ашгабату 
(Туркменістан). У травні 1942 р. директором 
ХІГМІ призначено начальника метеорологічного 
факультету Вищого військового гідрометео-
рологічного інституту (евакуйованого до 
Ленінабаду Таджицької РСР) доцента Давида 
Ісаковича Гринвальда, а заступником директора 
з навчальної і наукової роботи – доцента 

В. В. Аристовського. У 1944 р. з евакуації ХІГМІ 
переведено до Одеси як Одеський 
гідрометеорологічний інститут (ОГМІ), а в 
2001 р. інститут перейменовано на Одеський 
державний екологічний університет (ОДЕКУ). 

Одразу з утворенням ХІГМІ у 1932 р. було 
засновано й кафедру гідрології cyшi. Значний 
внесок у розвиток кафедри та гідрологічної нау-
ки в Україні та колишньому СРСР зробили такі 
видатні вчені–викладачі, як К. К. Кисельов, 
А. М. Басін, Я. Т. Ненько, М. П. Чеботарьов та 
ін. На кафедрі починав свою наукову діяльність 
молодий вчений-acпipант Г. П. Калінін, згодом 
член-кореспондент АН СРСР, професор i завіду-
вач кафедри гідрології суші Московського дер-
жавного університету ім. М. В. Ломоносова.  

 

        
          

           А. М. Бефані                     Н. Ф. Бефані 
           (1909-2003 рр.)                   (1924-2010 рр.) 

 

        
 

Д. І. Гринвальд                       Є. Д. Гопченко 
  (1907-1993 рр.)                            (1936 р.н.) 

 

Впродовж 1946-1987 pp. завідувачем кафедри 
гідрології cyші Одеського гідрометеоро-
логічного інституту був доктор технічних наук, 
професор А. М. Бефані. Значні зусилля 
A. M. Бефані, починаючи з 1946 р., було спрямо-
вано на розробку науково-методичних питань у 
такій важливій області гідрології cyші як вчення 
про поверхневий стік. Ці наробки ним було 
опубліковано у двох книгах: «Основы теории 
ливневого стока» (1949) [1] та «Основные поло-



В. К. Хільчевський, Є. Д. Гопченко та ін. 

 

жения теории речного стока» (1958) [2]. Фактич-
но це означало початок формування наукової 
школи теоретичної та прикладної  гідрології, яку 
очолили А. М. Бефані та Н. Ф. Бефані. На основі 
застосування теорії паводкового стоку 
А. Н. Бефані, Н. Ф. Бефані було розроблено нау-
ково-методичні підходи до складання тери-
торіально-загальних прогнозів дощових паводків 
річок Карпат.   

Згодом одеська наукова школа стала відомою 
в колишньому СРСР та за його межами. Всього 
ж під керівництвом професора А. М. Бефані 
підготовлено та захищено понад 100 дисертацій, 
11 з яких – докторські. Головні праці його учнів 
та послідовників присвячено практичній ре-
алізації актуальних питань теорії розрахунків 
максимального стоку річок, причому, не тільки 
для паводків, а й для весняних водопіль. 

У 1987 р. кафедру гідрології суші ОГМІ очо-
лив доктор географічних наук, професор 
Є. Д. Гопченко. Починаючи з 90-х років минуло-
го ХХ ст., Є. Д. Гопченком було суттєво удоско-
налено розрахункову базу формування макси-
мального стоку А. М. Бефані як у теоретичному, 
так і в методичному відношенні.  Під його нау-
ковим керівництвом аспірантами та здобувачами 
з України та країн СНД і зарубіжних держав 
успішно захищено 42 дисертації, 2 з яких – док-
торські. 

 
2.2 Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 
 

У 1949 р. створено кафедру гідрології суші на 
географічному факультеті Київського державно-
го університету імені Т. Г. Шевченка (зараз 
Київський національний університет імені Тара-
са Шевченка). Очолив кафедру доктор технічних 
наук, професор В. О. Назаров, який перейшов в 
університет з посади директора Київської науко-
во-дослідної гідрологічної обсерваторії. Він мав 
досвід співпраці з Є. В. Оппоковим та 
А. В. Огієвським при розробці методів прогно-
зування рівнів весняної повені на Дніпрі під час 
будівництва Дніпрогес.  

В історії гідрологічної кафедри шевченкового 
університету можна  виділити три періоди.  
Перший період – 1949-1976 рр., кафедра 

гідрології суші. Розвиваються дослідження, 
пов'язані з напрямками наукової діяльності 
завідувачів кафедри: гідрологічні прогнози – 
В. О. Назаров (1949-1961 рр.); переробка берегів 
водосховищ –  доктор технічних наук, професор, 
член-кор. АН УРСР Б. А. Пишкін (1961-
1967 рр.);  гідрологічний режим та гідрологічне 

районування – кандидат географічних наук, 
в. о. професора  С. П. Пустовойт (1967-1976 рр.).  
Другий період – 1976-2002 рр., кафедра гідро-

логії та гідрохімії. В 1976 р. кафедру очолив 
доктор географічних наук, професор, заслуже-
ний діяч науки і техніки України 
В. І. Пелешенко – засновник наукової школи 
гідрохімії в Київському університеті. Вчені ка-
федри досліджували взаємозв’язок хімічного 
складу різних типів природних вод 
(В. І. Пелешенко); гідрохімічний режим та якість 
води основних річок України, Шацьких озер, 
вплив зрошувальних  меліорацій (Л. М. Горєв  – 
зав. кафедри у 1993-1999 рр.) та осушувальних  
меліорацій (Д. В. Закревський) на хімічний склад 
природних вод; хімічний склад поверхнево-
схилового стоку на експериментальних водозбо-
рах (В. К. Хільчевський); якість води водойм-
охолоджувачів АЕС (М. І. Ромась). Розпочалися 
дослідження руслових процесів на річках 
(О. Г. Ободовський), гідрохімічних систем 
(С. І. Сніжко). У цей період співробітниками 
кафедри було захищено 4 докторські дисертації 
(В. І. Пелешенко, 1981; Л. М. Горєв, 1986; 
Д. В. Закревський, 1992; В. К. Хільчевський, 
1996). У 2000 р. кафедру гідрології та гідрохімії 
очолив учень В. І. Пелешенка ‒ доктор 
географічних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України В. К. Хільчевський. 
 

                             
   В. О. Назаров                      В. І. Пелешенко 

            (1893-1961 рр.)                     (1927 - 2014 рр.) 
 
Третій період – у 

2002 р. за ініціативою 
В. К. Хільчевського 

кафедру перейменовано 
– кафедра гідрології та 
гідроекології, оскільки з 
2000-х рр. розширю-
ються дослідження з 
гідрології та гідрохімії, 
пов'язані з гідроеколо- 
гічною проблематикою. 
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Виконуються дослідження з управління водними 
ресурсами, пов’язані з імплементацією Водної 
рамкової директиви та інших водних директив 
Європейського Союзу у практику водного гос-
подарства України. Під керівництвом 
В. К. Хільчевського захищено 14 дисертацій, з 
яких – 4 докторські (здобувачами з різних уста-
нов). Викладачами кафедри у цей період захи-
щено також 4 докторські дисертації 
(О. Г. Ободовський, 2002; С. І. Сніжко, 2002; 
М. І. Ромась, 2004; В. В. Гребінь, 2011).  

 
2.3 Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича 
 

У 1946 р. на географічному факультеті  
Чернівецького  державного університету (зараз 
Чернівецький національний університет імені 
Юрія Федьковича) було відкрито кафедру 
гідрології та кліматології. Першим завідувачем 
кафедри був доктор географічних наук, професор  
Б. Б. Богословський, згодом – Р. А. Нєжи-
ховський. У 1950-1960-х рр. на кафедрі 
функціонувала лабораторія водних ресурсів, у 
якій проводилися дослідження карпатського 
регіону. В лабораторії працювали випускники  
кафедри, котрі надалі стали відомими 
спеціалістами в області гірської гідрології: 
П. М. Лютик, М. І. Кирилюк, О. М. Мельничук, 
В. В. Яблонський, О. Н. Кафтан та інші. У кінці 
1980-х рр. кафедру гідрології та кліматології було 
розформовано.  

У 2001 р. на географічному факультеті створе-
но кафедру гідроекології, водопостачання та во-
довідведення, яку очолив доктор географічних 
наук, професор М. І. Кирилюк – фахівець з дослі-
джень водного балансу та якісного стану водних 
ресурсів Українських Карпат. Від 2003 р.  кафед-
ру очолює доктор географічних наук, професор 
Ю. С. Ющенко, який досліджує руслові процеси 
на річках Карпато-Подільського регіону. У 
2013 р. кафедра отримала назву – кафедра 
гідрометеорології та водних ресурсів. 

 
2.4 Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара 
 

 У 2008 р. було відкрито кафедру 
гідрометеорології та геоекології на геолого-
географічному факультеті Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, 
на якій розпочали підготовку фахівців за напря-
мом  «гідрометеорологія» (гідрологів). Цю нову 
кафедру було відкрито на базі кафедри 
геоекології та раціонального природокористуван-

ня, яка функціонувала з 1991 р. Стосовно науко-
вих досліджень, то найбільш високий рівень має 
гідрохімічний напрям,  очолюваний доктором 
географічних наук, професором Н. П. Шерстюк 
(зараз декан факультету). 

 
2.5 Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля 
(м. Луганськ) 

 

 У 2005 р. було створено кафедру 
гідрометеорології на факультеті природничих 
наук Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля 
(м. Луганськ), на якій розпочали підготовку 
фахівців за напрямом  «гідрометеорологія» 
(гідрологів).  Кафедру  очолив доктор 
сільськогосподарських наук, професор 
О. Р. Зубов. 

 
3. РОЗВИТОК  ГІДРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІД-

ЖЕНЬ 
 

3.1 Одеський державний екологічний 
університет  

 

Кафедра гідрології суші. Професором 
А. М. Бефані була обґрунтована одна із 
найбільш досконалих теорій формування макси-
мального стоку, в основу якої покладено модель 
руслових ізохрон. На цій теоретичній базі 
співробітниками кафедри гідрології у 1952-
1972 pp. під керівництвом А. М. Бефані 
проведені експериментальні дослідження стоку 
за різних природних умов – степової і 
лісостепової зон України та Молдови, гірських 
районів Сіхоте-Аліню, Приханкайської низовини 
(1962-1963 рр.), Українських Карпат (1964 р.). 
Пізніше проведено декілька експедиційних 
досліджень спільно з ученими Українського  
н.-д. гідрометеорологічного інституту, Далеко-
Східного н.-д. гідрометеорологічного інституту, 
Одеського державного університету та інших 
наукових установ України у північних та цен-
тральних районах Далекого Сходу, Приамур'я, 
Магаданської області, Колими, Сахаліну, Кавка-
зу, Закавказзя, Чорноморського узбережжя 
Північного Кавказу. В експедиційних 
дослідженнях брали участь відомі гідрологи – 
Г. П. Калінін,П. Ф. Вишневський, П. А. Уриваєв, 
Б. Д. Успенський, В. В. Аристовський. 

У цей же час на кафедрі гідрології суші під 
керівництвом доктора фізико-математичних 
наук, професора Д. І. Гринвальда формувався 
новий науковий напрям, пов'язаний з проведен-
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ням натурних досліджень турбулентності водних 
потоків на річках Дністер, Турунчук та Ріоні. В 
дослідженнях брали участь доценти кафедри 
гідрології суші Г. І. Мозгунов, М. П. Єхніч, 
С. А. Борик, Є. І. Колодеєв та ін. 

За результатами багаторічних досліджень було 
надруковано монографії A. Н. Бефані, присвячені 
теорії  моделювання і розрахунку підземного жи-
влення річок СРСР та теоретичному обґрунту-
ванню методів дослідження і розрахунку павод-
кового стоку річок Далекого Сходу. В той же час 
опубліковані праці: О. В. Гушля та 
B. С. Мезенцев «Воднобалансовые исследова-
ния»[3], Н. Ф. Бефані «Прогнозирование дожде-
вых паводков на основе территориально-
общих зависимостей»[4], Д. I. Гринвальд «Турбу-
лентность русловых потоков»[5] та ін. 

У 1981 р. світовий центр гідрологічних даних 
видав написану проф. А. М. Бефані, Н. Ф. Бефані 
та Є. Д. Гопченком працю «Региональные модели 
формирования паводочного стока на территории 
СССР» [6], де наведено карту областей паводко-
вого стоку та обґрунтовані регіональні моделі для 
кожної області і способи їх ідентифікації. Завер-
шенням досліджень з даного напрямку є праця 
А. М. Бефані «Вопросы региональной гидроло-
гии. Паводочный сток» [7], яка була рекомендо-
вана та видана як підручник для студентів — 
майбутніх інженерів-гідрологів. Також були на-
друковані підручники Т. В. Одрової «Гидрофизи-
ка водоемов суши» [8], Н. Ф. Бефані, 
Г. П. Калініна «Упражнения и методические раз-
работки по гидрологическим прогнозам» [9]. 

Теорія формування максимального стоку 
А. М. Бефані була доведена до практичного за-
стосування цілою плеядою вчених 
(О. Г. Іваненко, Н. Ф. Бефані, Ю. В. Литовченко, 
Л. Є. Крес, Є. Л. Боярінцев, О. М. Мельнічук, 
В. А. Овчарук, М. В. Лаликін, Т. В. Одрова, 
М. Г. Сербов, Є. Д. Гопченко, О. В. Гушля, 
О. О. Світличний, Я. М. Іваньо,  М. В. Болгов), які 
свого часу працювали або продовжують працю-
вати в Одеському державному екологічному уні-
верситеті. З часом в окремий науковий напрям на 
основі цієї теорії виокремились гідрологічні про-
гнози (Н. Ф. Бефані, Ж. Р. Шакірзанова). 

На теперішній час науково-дослідна робота 
випускової кафедри гідрології суші ОДЕКУ 
виконується в рамках навчально-дослідної роботи 
викладачів і студентів, аспірантури та докторан-
тури, по науковому сектору за планами 
Міністерства освіти і науки України, за заявками 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, Державного агентства водних ресурсів 

України, Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України за  такими ос-
новними напрямками: розробка теоретичних по-
ложень і реалізація моделей в галузі 
гідрологічних розрахунків максимального стоку 
паводків та весняних водопіль у різних природ-
них та сучасних кліматичних умовах, нормуванні 
розрахункових характеристик річкового стоку; 
розробка і практична реалізація (у вигляді про-
грамних прогностичних комплексів) методу 
територіальних довгострокових прогнозів макси-
мального стоку весняного водопілля для деяких 
річок України; розробки для потреб водного гос-
подарства України. 

Основними протягом декількох десятиліть у 
науковій діяльності кафедри гідрології суші 
ОДЕКУ залишаються дослідження процесів фор-
мування максимального стоку дощових паводків і 
весняних водопіль у різних природних умовах. 
Значне місце в одеській науковій школі 
теоретичної і прикладної гідрології займають 
розробки, присвячені нормуванню характеристик 
гідрологічного режиму річок. В їх основу покла-
дено удосконалену Є. Д. Гопченком розрахункову 
схему А. М. Бефані. Базові рівняння описують 
процес формування максимальних витрат води 
дощових паводків і весняних водопіль в 
операторній послідовності «схиловий приплив – 
русловий стік». Доопрацьована та реалізована 
модель максимального стоку у низці докторських 
і кандидатських дисертацій, магістерських робо-
тах і дипломних проектах. 

На кафедрі обґрунтовано і доведено до прак-
тичного використання ансамблевий метод 
територіальних довгострокових прогнозів харак-
теристик весняного водопілля – шарів стоку та 
максимальних витрат води, а також строків по-
чатку та проходження максимумів весняних 
водопіль на рівнинних річках України 
(Є. Д. Гопченко, Ж. Р. Шакірзанова). 

Протягом тривалого періоду на кафедрі 
гідрології суші ОДЕКУ виконувалися науково-
дослідні розробки, присвячені: розрахункам та 
прогнозам характеристик гідрологічного режиму 
річок України за умов сучасних кліматичних змін 
(Є. Д. Гопченко, Ж. Р. Шакірзанова, В. А. Овча-
рук), економіко-екологічним оцінкам проектів 
великих українських водосховищ (науковий 
керівник – професор Є. В. Обухов), науковому 
обґрунтуванню змін відміток для реконструкції 
захисних споруд на р. Дунай з урахуванням про-
ходження паводків вздовж українського берега, 
математичному моделюванню процесів замулен-
ня підвідних каналів-ковшів до шлюзів-
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регуляторів на Придунайських озерах (науковий 
керівник – професор О. Г. Кулібабін); досліджен-
ням,  що спрямовані на вирішення актуальних 
проблем закритих лиманів північно-західного 
Причорномор’я (Є. Д. Гопченко, Н. С. Лобода, 
Ж. Р. Шакірзанова, О. М. Гриб та ін.). 

Наукові напрацювання викладачів кафедри гі-
дрології суші ОДЕКУ частково використано у 
науково-дослідній роботі, присвяченій підготов-
ці до видання серії монографій “Ресурси поверх-
невих вод України” по бассейнах головних річок 
України: Т. 3 ‒ «Басейн Південного Бугу. Річки 
Причорномор’я» (робота виконувалася в 
Українському гідрометеорологічному інституті 
протягом 2013 р.). 

Викладачі кафедри брали участь у розробці 
Молдовського національного стандарту ”Опреде-
ление расчетных гидрологических характери-
стик. Дополнение к нормативному документу” 
(Інститут екології та географії АН Молдови, 
2009-2010 рр.). Видано нормативний документ 
Молдови:“Determinated caracteristiculorhidrol 
ogice pentru conditiile Republicii Mol-
dova”/CPD.01.05-2012/Chisinau, 2012, pag. 72-80 
(співавтори – Є. Д. Гопченко, Н. С.Лобода). 

Напрацювання науковців кафедри по розра-
хунках характеристик річкового стоку включено 
до проекту державних будівельних норм України 
«Визначення розрахункових гідрологічних харак-
теристик» ДБН В.2.4-Х:201Х у розділі «Макси-
мальний стік весняної повені і дощових паводків» 
(Державне підприємство «Державний науково-
дослідний інститут будівельних конструкцій», 
2013 р.). 

Професор Є. Д. Гопченко брав активну участь 
у проекті Tacis СВС SPF «Предотвращение чрез-
вычайных ситуаций и защита от паводков в Евро-
регионе «Нижний Дунай», «Оценка рисков при 
катастрофических наводнениях в пойме Нижнего 
Дуная», та програмі Тасіs по транскордонному 
співробітництву “Технічна допомога для плану-
вання управління бассейном Нижнього Дністра”. 
В 2011 р. Є. Д. Гопченко та В. А. Овчарук  взяли 
участь у презентації стратегії ЄС Дунайського 
регіону щодо нової ініціативи ЄС, яка спрямована 
на підвищення соціально-економічного та транс-
портного потенціалу держав Дунайського басей-
ну. 

Отримані результати науково-дослідної робо-
ти кафедри гідрології суші ОДЕКУ впроваджено 
в Українському гідрометцентрі, Українському 
гідрометеорологічному інституті,  Гідрометео-
рологічного центрі Чорного та Азовського морів,  
Одеському обласному управлінні водних ресурсів 

Держводагентства України, Закарпатському 
ЦГМ, навчальному процесі університету. Основні 
сучасні досягнення університетської наукової 
школи опубліковано у монографічних виданнях 
кафедри гідрології суші [10-19], підготовлено і 
видано 26 підручників та навчальних посібників, 
27 конспектів лекцій, успішно виконано та за-
вершено 22 науково-дослідні роботи, отримано 10 
авторських свідоцтв. 

Кафедра гідроекології та водних досліджень 
ОДЕКУ. Однією з профільних кафедр підготовки 
гідрологів та гідроекологів в ОДЕКУ є кафедра 
гідроекології та водних досліджень. Сучасну на-
зву ця кафедра отримала  у 1998 р. у зв’язку із 
відкриттям підготовки студентів за спеціальніс-
тью “гідроекологія” (завідувач до 2009 р.– проф., 
д-р геогр. наук  О. Г. Іваненко). 

 Основним напрямом досліджень кафедри є 
«управління  екологічним  станом  водних екоси-
стем в умовах антропогенного впливу». У звязку 
із багатогранністю поставлених екологічних за-
дач наукові дослідження виконуються при спів-
робітництві з колективами кафедр океанології та 
морського природокористування, гідрології суші, 
агрометеорології та агрометеорологічних прогно-
зів, екології та охорони довкілля. Члени кафедри 
(Лобода Н. С., Гриб О. М., Божок Ю. В.)  прийма-
ли активну участь у виконанні міжнародного 
проекту FP7-ENV-2011 «Integrated water re-
sources and coastal zone management in European 
lagoons in the context of climate change – LA-
GOONS» (2013-2015 рр.) 

При проведенні науково-дослідних робіт спів-
робітниками кафедри використовуються сучасні 
балансові, стохастичні та гідродинамічні моделі, 
призначені для розрахунків та прогнозів гідроло-
гічного, гідрохімічного і гідроекологічного стану 
водних об'єктів України. Значне місце у розвитку 
гідроекологічного напряму досліджень зайняли 
роботи О. Г. Іваненка “Математичне моделюван-
ня гідроекологічних систем” (2007 р.), в яких 
розглянуті моделі потоків хімічних речовин в 
річках, проточних водоймищах і лиманах. 

Під керівництвом професора Є. Д. Гопченка та 
професора Н. С. Лободи (завідувача кафедри гід-
роекології та водних досліджень з 2009 р.) напри-
кінці XX ст. розроблено модель «клімат-стік» для 
оцінювання водних ресурсів територій з відсутні-
стю та недостатністю даних гідрологічних спо-
стережень, а також  зі  значною трансформацією 
водного режиму антропогенними чинниками.  

Модель включає  послідовний ланцюг обчис-
лень: «клімат → кліматичний стік → підстильна 
поверхня → природний стік → водогосподарські 
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перетворення → побутовий стік» і дозволяє от-
римувати характеристики природного та побуто-
вого (перетвореного водогосподарською 
діяльністю стоку) на базі метеорологічних даних 
спостережень, включаючи дані кліматичних 
сценаріїв, та відомостей про масштаби водогос-
подарських перетворень на водозборах річок. 
Модель використовувалася для вирішення на-
ступних гідрологічних задач: визначення харак-
теристик природного (непорушеного водогоспо-
дарською діяльністю) стоку на базі 
метеорологічних даних; виявлення наслідків 
впливу водогосподарської діяльності за отрима-
ними в результаті моделювання функціями 
відгуку водозборів на різні види антропогенного 
втручання в залежності від масштабів перетво-
рень та кліматичних умов; управління водними 
ресурсами; прогнозування стану водних ресурсів 
у майбутньому за сценаріями змін глобального та 
регіонального клімату. Стохастична модель 
“клімат-стік” має переваги над сучасними число-
вими європейськими моделями при її 
застосуванні на територіях з обмеженими у часі 
даними спостережень та рідкою мережею 
гідрологічних станцій. Розроблені методики 
розрахунків характеристик природного та пору-
шеного водогосподарською діяльністю річного 
стоку при недостатності та відсутності даних 
спостережень увійшли до ДБН (Державних 
будівельних норм) республіки Молдова.  Модель 
є ефективною при плануванні заходів з 
управління водними ресурсами у сучасності та 
майбутньому. Зокрема, за цією моделлю розроб-
лялася стратегія комплексного управління вод-
ними ресурсами та гідроекологічним станом Ку-
яльницького й Тилігульського лиманів;  
оцінювалися екологічні наслідки змін стоку вели-
ких річок (Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Ду-
наю) під дією глобального потепління та вплив 
цих змін на формування гідроекологічного стану 
північно-західної частини Чорного моря. 

За результатами розробок з використанням 
моделі «клімат-стік» опубліковані монографії 
[12, 17, 20-23].  

З 2009 р. на кафедрі гідроекології та водних 
досліджень ОДЕКУ під керівництвом професора 
Н. С. Лободи захищено 5 кандидатських 
дисертацій (з них 4 молодих вчених працюють 
викладачами кафедри). Підготовлено і видано 19 
конспектів лекцій та 10 навчальних посібників, 
практикумів і підручників, взято участь у 
підготовці та виданні 7 колективних монографії (з 
них дві закордонних), успішно виконано та за-
вершено 23 науково-дослідні роботи, отримано 12 

авторських свідоцтв. 
Починаючи з 2015 р., під керівництвом 

Н. С. Лободи у складі науково-дослідної частини 
університету діє проблемна науково-дослідна 
лабораторія «Комплексне управління водними 
ресурсами та гідроекологічним станом лиманів». 

У 2015 р. за активної участі працівників ка-
федри гідроекології та водних досліджень ство-
рено науково-експертний центр моніторингу нав-
колишнього середовища у складі науково-
дослідної частини ОДЕКУ (керівник – доцент 
О. М. Гриб). Центр у 2016 р. сертифіковано на 
відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005. 

Для оприлюднення та обговорення результатів 
виконаних наукових тем за участі працівників 
кафедри організовано та проведено три 
Всеукраїнські науково-практичні конференції 
(2012, 2014, 2015 рр.), на яких заслухано понад 
150 доповідей.  

Кафедра бере активну участь у підготовці та 
реалізації регіональних програм Департаменту 
екології та природних ресурсів Одеської 
облдержадміністрації («Регіональна програма 
збереження та відновлення водних ресурсів у 
басейні Куяльницького лиману на 2012-
2018 роки») та Одеського обласного управління 
водних ресурсів («Регіональна програма розвитку 
водного господарства Одеської області на період 
до 2021 року»). 

 
3.2 Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 
 

У 1971 р. при кафедрі гідрології суші було 
створено проблемну науково-дослідну 
лабораторію гідрохімії (науковий керівник – до-
цент В. І. Пелешенко). Науковий напрям її 
досліджень – вивчення фізико-хімічних умов 
формування природних вод суші. Проблемна 
лабораторія виконувала п’ятирічні теми, які вхо-
дили до планів Державного комітету з науки і 
техніки СРСР, п’ятирічних планів розвитку на-
родного господарства України, планів АН УРСР. 
Однією з перших фундаментальних тем було 
дослідження взаємозв’язку хімічного складу 
різних типів природних вод території України 
(атмосферних опадів, поверхневих і підземних 
вод), в основу якої було покладено положення 
В. І. Вернадського про взаємозв’язок природних 
вод. Згодом по цій тематиці В. І. Пелешенком 
було захищено докторську дисертацію [24]. 
Активізація гідрохімічних досліджень та їхня 
актуальність зумовили введення спеціалізації 
«гідрохімія» при підготовці студентів за 
спеціальністю «гідрологія» та зміну у 1976 р. 
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назви кафедри – гідрології та гідрохімії. Так за-
початковувалася наукова школа гідрохімії та 
гідроекології Київського університету. 

З перших років діяльності проблемна 
лабораторія гідрохімії, а згодом і кафедра 
гідрології та гідрохімії Київського університету 
налагодили тісні творчі контакти з Гідрохімічним 
інститутом Держкомгідромету СРСР (м. Ростов-
на-Дону). У Гідрохімічному інституті вченими 
Київського університету було захищено 4 
кандидатські та 3 докторські дисертації (на 
географічні науки за науковою спеціальністю 
«гідрохімія»), які проходили апробацію на Все-
союзних гідрохімічних нарадах. Виконувалася 
спільна тематика, яка стосувалася території 
України. Зокрема, В. К. Хільчевський брав участь 
у випробовуваннях спільно з вченими з 
Гідрохімічного інституту Держкомгідромету 
СРСР методу дистанційного відбору проб води з 
гелікоптера над акваторією Київського водосхо-
вища та у басейні р. Південний Буг. Згодом 
співпраця двох установ втілилася у великий твор-
чий проект – розробку та видання у 1990 р. «Гид-
рохимического атласа СССР», у якому карти до 
розділу з поверхневих вод України розроблено 
вченими Київського університету [25].            

Значна увага на кафедрі гідрології та гідрохімії 
Київського університету приділялася 
дослідженням гідрохімії меліорованих земель. 
Питаннями осушувальних меліорацій на території 
Прип’ятьського Полісся займався завідувач 
проблемної лабораторії гідрохімії 
Д. В. Закревський. Гідрохімією зрошуваних зе-
мель півдня України, моделюванням процесів 
розчинення солей, що надходили з поливними 
водами у грунт, займався Л. М. Горєв [26, 27]. Як 
реакція на необхідність підвищення знань у 
студентів у зв’язку з аварією на Чорнобильській 
АЕС у 1993 р. було видано підручник 
Л. М. Горєва, В. І. Пелешенка та В. К. Хільчев-
ського «Радіоактивність природних вод» [28]. А у 
1995 р. ці автори опублікували фундаментальну 
роботу з гідрохімії України, яка була рекомендо-
вана як підручник для студентів [29]. У ній впер-
ше на пострадянському просторі охарактеризова-
но формування хімічного складу води різних вод-
них об’єктів цілої країни (річки, водосховища, 
озера, підземні води, моря). У 1997 р. вийшов 
перший україномовний підручник «Загальна 
гідрохімія» [30]. Результати прикладних 
досліджень якості води джерел водопостачання в 
Україні покладено в основу підручника 
В. К. Хільчевського «Водопостачання і 
водовідведення: гідроекологічні аспекти» [31]. У 

1980-1990 рр. актуально постало завдання вив-
чення якості води водойм-охолоджувачів АЕС. Ці 
питання у проблемній лабораторії гідрохімії роз-
робляв М. І. Ромась зі своєю групою, виконуючи 
дослідження в Україні на Чорнобильській, 
Хмельницькій, Рівненській, Запорізькій, Півден-
но-Українській АЕС, а також на Смоленській 
АЕС (Росія). Згодом виконані ним узагальнення 
було опубліковано у монографії [32].   

На сьогодні наукова школа гідрохімії та гідро-
екології, заснована професором В. І. Пелешенком 
у 1970-і рр., входить до переліку офіційно затвер-
джених наукових шкіл Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Науковими 
керівниками цієї школи є завідувач кафедри гід-
рології та гідроекології, доктор географічних на-
ук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України В. К. Хільчевський та доктор географіч-
них наук, професор кафедри О. Г. Ободовський. 
Основні напрямки досліджень: розробка основ 
гідрохімії регіональних басейнових систем 
(В. К. Хільчевський); руслові процеси на річках 
України (О. Г. Ободовський); ландшафтно-
гідрологічні дослідження гідрологічного режиму 
річок в умовах кліматичних змін (доктор геогра-
фічних наук, професор В. В. Гребінь). У 
дослідженнях останнього періоду, пов’язаних з 
імплементацією положень Водної рамкової ди-
рективи 2000/60/ЄC та інших водних директив 
Європейського Союзу у практику водного госпо-
дарства України, поєднуються зусилля провідних 
вчених кафедри та їхніх молодших колег 
(О. І. Лук’янець, О.С. Коноваленко, К. Ю. Данько 
та ін.).  

Розробку основ гідрохімії регіональних басей-
нових систем розпочато В. К. Хільчевським у 
1986 р. з досліджень на експериментальних водо-
зборах водобалансових станцій у різних природ-
них зонах України (Придеснянській, 
Богуславській та Велико-Анадольській водоба-
лансових станціях). При цьому враховувався 
агрохімічний фон водозборів, який впливав на 
винос хімічних речовин з річковим стоком як 
біогенних елементів, так і головних іонів [33]. В 
результаті проведення кількох десятків 
експедицій та стаціонарних спостережень було 
розроблено модель гідрохімічних досліджень 
регіональних басейнових систем, яка включає 
наступні складові: малий експериментальний 
водозбір – мала річка – середня річка – велика 
річка. На початкових етапах превалюють 
експериментальні та експедиційні гідрохімічні 
дослідження, на завершальних – гідрохімічні 
зйомки та використання даних галузевих 
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моніторингів якості вод. Згодом дослідженнями 
було охоплено басейни середніх та великих річок. 
Дослідження включають такі питання: вивчення 
загальних закономірностей формування хімічного 
складу поверхневих вод; виявлення регіональних 
відмінностей; встановлення локальних проявів 
природного та антропогенного впливу на якість 
вод. Зокрема, під керівництвом 
В. К. Хільчевського було виконано дослідження 
впливу сульфатного карсту та господарської дія-
льності на хімічний склад природних вод у 
басейні Дністра [34, 35], впливу агрофону на 
гідрохімію схилових водотоків [36], особливостей 
формування якості вод транскордонного басейну 
Західного Бугу [37], гідрохімічних аспектів 
мінімального стоку річок басейну Дніпра [38] та 
різних видів антропогенного впливу на якість 
річкових вод його зарегульованих притоків [39-
42]. Значною мірою ці наробки 
В. К. Хільчевським було узагальнено у новому 
підручнику з основ гідрохімії у 2012 р. [43] та у 
розроблених спільно з колегами з Українського 
гідрометеорологічного інституту (під керівницт-
вом В. І. Осадчого) картах якості поверхневих 
вод у «Національному атласі України» [44].   

Дослідження руслових процесів, які виконує 
на кафедрі гідрології та гідроекології Київського 
університету О. Г. Ободовський, охоплюють такі 
питання: вивчення умов руслоформування річок; 
дослідження річкових наносів, їх крупності та 
стоку; визначення багаторічних руслових 
деформаціїй; вивчення типів руслового процесу 
[45, 46]. Встановлено залежність для визначення 
нерозмивних та розмивних швидкостей на 
ділянках річок з відсутньою інформацією про 
крупність донних наносів. Даний спосіб дозволяє 
здійснювати попередні прогнозні оцінки розвитку 
руслових процесів (прояв ерозії чи акумуляції).  

Під керівництвом О. Г. Ободовського викона-
но гідроморфологічні дослідження річок 
Українських Карпат, а також басейну Прип’яті з 
метою виділення водних масивів згідно ВРД ЄС. 
За останні 10 років проведено 15 експедицій, 
обслідувано понад 80 річок. [47-50]. Сучасна 
бюджетна тематика, яка виконується у науково-
дослідному секторі кафедри, присвячена оцінці 
гідроенергетичного потенціалу річок Українських 
Карпат» (2014-2015 рр.) та річок басейну Дніпра в 
межах України (2016-2017 рр.). Вже отримано 
чотири патенти на корисні моделі.  

Ландшафтно-гідрологічниі дослідження гідро-
логічного режиму річок в умовах кліматичних 
змін започатковано на кафедрі гідрології та гідро-
екології В. В. Гребенем [51]. Ним застосовано 

методологію ландшафтно-гідрологічного аналізу 
для дослідження водного режиму річок України. 
Для цього розроблено ієрархічну класифікацію 
ландшафтно-гідрологічних систем різного рангу з 
виділенням двох головних рівнів ландшафтно-
гідрологічної диференціації – зонального та 
провінційного з визначенням первинних та вто-
ринних чинників стокоутворення  в межах 
України.  Обґрунтовано вибір часових меж 
періоду зміненого гідрологічного режиму річок 
країни (з 1989 р.) шляхом аналізу багаторічних 
коливань середньої річної температури повітря в 
межах країни. Встановлено, що зміни складників 
водно-теплового балансу зумовили вирівнювання 
внутрішньорічного розподілу стоку. Змінився 
також термічний та льодовий режим річок [52].  

На кафедрі гідрології та гідроекології 
Київського університету в останні роки викону-
ються дослідження, пов’язані з імплементацією 
положень Водної рамкової директиви 2000/60/ЄC 
та інших водних директив Європейського Союзу 
у практику водного господарства України. За 
участю В. В. Гребеня та В. К. Хільчевського у 
2013 р. було розроблено схеми гідрографічного та 
водогосподарського районування території 
України [53], які було офіційно затверджено у 
2016 р. на законодавчому рівні та введено до 
Водного кодексу України. Видано сучасний 
довідник по водосховищах і ставках, як частині 
водного фонду України [54], та монографію з 
наукових засад раціонального використання вод-
них ресурсів України за басейновим принципом 
[55]. 

Із 1993 р. у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка діє 
спеціалізована вчена рада із захисту докторських 
і кандидатських дисертацій (спеціальності – «гід-
рологія суші, водні ресурси, гідрохімія» та «ме-
теорологія, кліматологія, агрометеорологія»). 
Базою для неї слугує кафедра гідрології та 
гідроекології. Голови спецради: В. І. Пелешенко 
(1993-2003 рр.), В. К. Хільчевський – із 2003 р. 

У 2000 р. на кафедрі гідрології та гідроекології 
Київського університету засновано періодичний 
науковий збірник «Гідрологія, гідрохімія і 
гідроекологія» (головний редактор – 
В. К. Хільчевський), який було включено до 
переліку фахових видань ВАК України (вже 
вийшло понад 40 випусків) [56]. У 2001 р. запо-
чатковано проведення Всеукранської наукової 
конференції з міжнародною участю «Проблеми 
гідрології, гідрохімії, гідроекології» (всього 
відбулося шість конференцій у різних містах) 
[57]. 

Ukr. gìdrometeorol. ž., 2017, No19 
 98 



Університетська гідрологічна наука в Україні та перспективи подальшого її розвитку  

 

3.3 Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича 

 

Одним з перших напрямків наукових 
досліджень в галузі гідрології на кафедрі 
гідрології та кліматології (початкова назва кафед-
ри) географічного факультету було вивчення вод-
ного режиму та паводків на Карпатських річках 
(починаючи від 1950-х рр.). Зокрема, великі 
експедиційні та узагальнюючі роботи стосовно 
зон затоплення та дії історичних паводків було 
виконано у 1960-х рр. під керівництвом доцента 
Ю. О. Дєєва. Від кінця 1960-х рр. М. І. Кирилюк 
розпочав дослідження водного балансу 
водозборів річок Українських Карпат, яке завер-
шив у 1989 р. захистом докторської дисертації у 
Державному гідрологічному інституті (м. Санкт –
 Петербург) [58]. У 1990 рр. дослідженнями па-
водкового стоку малих річок регіону займався 
В. Г. Явкін.  

Сьогодні провідним напрямком досліджень на 
кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів є 
вивчення руслових процесів річок Карпато-
Подільського регіону України, яке розпочалося 
ще у 1960 рр. під керівництвом доцента 
Є. П. Матвєєвої. Згодом дослідженнями руслових 
процесів почав займатися Ю. С. Ющенко, який у 
2005 р. захистив докторську дисертацію на цю 
тему [59]. Під його керівництвом захищено низку 
кандидатських дисертацій. Дослідженнями охоп-
лено весь Карпато–Подільський регіон. Але 
більш детально вивчаються басейнові системи 
Верхнього Пруту та Сірету. Значна увага також 
приділяється напівгірським руслам. Прикладні 
аспекти руслових досліджень у теперішній час 
значно пов’язані з проблемами, що виникають 
внаслідок відбору алювію з русел та заплав. 
Інформація, висновки та рекомендації кафедри 
неодноразово використовувались Чернівецькою 
обласною радою народних депутатів, іншими 
органами влади та державними установами.  

Важливим  науковим напрямком  на кафедрі 
гідрометеорології та водних ресурсів є також 
дослідження гідрохімічного режиму річок та 
якості водних ресурсів. Цей напрямок значного 
розвитку досяг на початку ХХІ ст. Вивчаються 
питання умов формування та особливості 
гідрохімічного режиму річок басейнів Верхнього 
Сірету, Пруту та Дністра [35]; процеси форму-
вання та показники якості річкових вод; 
гідрохімічний режим вод урбанізованих 
територій [60]; особливості формування якості 
питної води на території міста Чернівці [61].  

 

3.4 Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара 

 

Наукові дослідження кафедри гідроме-
теорології та геоекології є логічним продовжен-
ням гідроекологічного напрямку, який був запо-
чаткований в університеті на кафедрі геоекології 
та раціонального природокористування з 1991 р. 
Розвивалася наступна традиційна тематика. 
1). Дослідження змін еколого-геохімічних умов 
формування основних міграційних потоків у 
ландшафтах, як наслідок техногенних впливів. 
Виконано еколого-геохімічну оцінку стану якості 
річкових вод регіону з виділенням геохімічних 
аномалій. 2). Оцінка схилового стоку на антропо-
генно перетворених територіях міської забудови, 
сільськогосподарського виробництва, промис-
ловості. Виявлено збільшення показників схило-
вого стоку за рахунок господарської діяльності у 
басейні р. Самара на 43 % [62]. 3). Оцінка гідро-
хімічних умов гірничо-видобувних регіонів обла-
сті (Кривбас та Західний Донбас). Визначено 
ступінь техногенної метаморфізації хімічного 
складу води водних обєктів, теоретично 
обґрунтовано та визначено напрямки розвитку 
гідрохімічних процесів для досягнення 
гідрохімічних рівноваг [63]. 4). Визначення шля-
хів мінімізації впливу скиду стічних та зворотніх 
вод на хімічний склад води річок. Розроблено 
математичну модель процесу змішування 
річкових та зворотніх вод по довжині річки та 
досліджено оптимальний варіант функціонування 
природно-техногенної системи "шахта – ставок-
накопучувач – водойма" з урахуванням 
лімітуючих факторів.  

 
3.5 Національний університет водного 

господарства та природокористування  
 

Наукова робота на кафедрі водогосподарської 
екології, гідрології та гідравліки проводиться за 
такими основними напрямами: 
гідрометеорологічні дослідження басейнів річок 
Західного Полісся та Українських Карпат, водо-
господарсько-екологічна оцінка басейнів річок 
України [64], гідравліка водогосподарських 
об'єктів. Розроблено нормативні правила 
експлуатації для Дністровського, Стеблівського, 
Корсунь-Шевченківського водосховищ. Розроб-
лено концепцію впорядкування використання та 
охорони водних ресурсів у заплаві р. Дніпро від 
гирла р. Десна до гирла р. Стугна. 
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В. К. Хільчевський, Є. Д. Гопченко та ін. 

 

 
4. ВИСНОВКИ 

 

1. Основними глобальними напрямками 
сучасної гідрології є: а) дослідження можливих 
змін у гідросфері в умовах змін клімату та роз-
робка методів їхнього прогнозу; б) дослідження 
абіотичних компонентів водного середовища та 
їхньої взаємодії з водною біотою та діяльністю 
людини в рамках гідроекології (аквальної 
екології) як частини комплексної науки 
геоекології. 

2. Гідрологічна наука в університетах України 
має давні традиції, які формувалися вже близько 
сторіччя. В цілому, як видно зі статті, вона на 
сьогоднішній день розвивається в мейнстрімі 
світової гідрології. 

3. Перспективи розвитку гідрологічної науки 
тісно пов’язані з перспективами розвитку 
економіки держави. Наприклад, невирішеним 
тривалий час на державному рівні залишається 
питання прийняття  нормативних документів 
щодо проектування, будівництва та експлуатації 
гідротехнічних споруд, у розробці яких брав 
участь Одеський державний екологічний 
університет. 

4. Українські гідрологи мають тісніше 
співпрацювати з міжнародними інституціями над 
спільними науковими проектами, використовую-
чи цей досвід для переорієнтації на міжнародні 
стандарти гідрометеорологічних досліджень. 

5. Необхідно ширше запроваджувати в прак-
тику вітчизняних гідрологічних досліджень нор-
мативи Європейського Союзу, які стосуються 
якості води та управління водними ресурсами. 

6. Суттєві коливання кліматичних умов, що 
відбуваються протягом останніх десятиріч потре-
бують вирішення проблем оцінки зміни 
гідрологічного режиму водних об’єктів України 
та довгострокового прогнозу кількісних та якіс-
них характеристик водних ресурсів. 

7. Завдання університетів полягають не лише в 
активізації наукових досліджень, а й у підвищен-
ні ефективності підготовки фахівців-гідрологів у 
зв’язку з входженням гідрології у спеціальність 
«Науки про Землю» (2015 р.), що потребує по-
глиблення інтеграції з  вченими суміжних дисци-
плін. 
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    В статье изложена история развития гидрологической науки в высших учебных заве-
дениях Украины, начиная с 1922 г., когда Е. В. Оппоковым впервые в Украине была осно-
вана кафедра гидрологии в Киевском политехническом институте, которая прошла непро-
стой путь трансформации к нынешнему времени в Национальном университете водного хо-
зяйства и природопользования (г. Ровно). Отражено развитие гидрологии в Одесском госу-
дарственном экологическом университете (с 1932 г.), Черновицком национальном универ-
ситете имени Юрия Федьковича (с 1946 г.), Киевском национальном университете имени 
Тараса Шевченко (с 1949 г.), Днепровском национальном университете имени Олеся Гон-
чара (с 2008 г.). Рассмотрены результаты деятельности ученых-гидрологов в этих универси-
тетах, особенно одесской научной школы теоретической и прикладной гидрологии и науч-
ной школы гидрохимии и гидроэкологии Киевского университета. Показаны перспектив-
ные  направления исследований университетской гидрологии. 

     Ключевые слова: университетская гидрология, научная школа, гидрология, гидро-
химия 
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 Development of the Hydrology in universities of  Ukraine is the formation and development of 
scientific schools, which  promote of the  better training of professionals. 

 Purpose of the article - to show the history of hydrological science in higher educational insti-
tutions of Ukraine, the formation of scientific schools, their achievements and problems, outline 
prospects for the development of Hydrology in universities . 

 The article presents the history of hydrological science in higher educational institutions of 
Ukraine since 1922, when  E. Oppokov first time in Ukraine established  the Department of Hy-
drology at the Kiev Polytechnic Institute, that passed difficult path of transformation and  now is 
presented at the National University of Water Management and Nature (Rivne). It was described 
the development of hydrology at the Odessa State Environmental University (since 1932), Yuriy 
Fedkovych Chernivtsi National University (since 1946), Taras Shevchenko National University of 
Kyiv (since 1949), Oles Gonchar Dnipro National University (since 2008). The results of the work 
of scientists hydrologists at these universities, especially Odessa scientific school of theoretical 
and applied hydrology and Kiev University scientific school of hydrochemistry  and hydroecology 
was considered. 

 Hydrological Sciences at the Universities of Ukraine have a long tradition that has formed  dur-
ing  last century. In general, it is today developing in the mainstream global hydrology. Prospects 
of Hydrological Sciences is closely linked to prospects of the national economy. Ukrainian hy-
drologists must work more closely with international institutions on joint research projects. The 
task of universities is not only intensify research, but also in improving the training of specialists 
hydrologists from  the time when hydrology  was included  in "Earth Sciences". 

Keywords: University hydrology, scientific school, hydrology, hydrochemistry, hydroecology 
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