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РОЗРОБКА СКЛАДОВИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
МОРСЬКИХ ПРОГНОЗІВ УКРАЇНИ 

 
Тучковенко Ю.С., д.геогр.н., професор 

Одеський державний екологічний університет 
 
В останні роки значно погіршилась ситуація із забезпеченням 

прогностичною інформацією різних галузей морегосподарчого комплексу 
України. Це пов’язано з тим, що  розробкою, впровадженням та 
підтриманням функціонування в Україні інтегрованої 
загальноєвропейської системи діагнозу і прогнозу стану моря займався 
Експериментальний центр морських прогнозів Морського гідрофізичного 
інституту (МГІ) НАН України (м.Севастополь) за фінансовою та 
матеріально-технічною підтримкою Європейського Союзу в межах 
реалізації міжнародних проектів MyOcean та MyOcean-2.  Цей центр 
успішно функціонував до моменту окупації Криму Російською Федерацією 
у 2014 р., після чого МГІ практично у повному науковому складі вийшов з 
під юрисдикції України і перестав обслуговувати її потреби у морських 
прогнозах. Крім того, припинена співпраця з Гідрометеорологічним 
центром РФ, який частково забезпечував потреби України у морський 
прогностичний інформації для Азовського моря та льодової обстановки в 
Азово-Чорноморському басейні. 

На теперішній час складання оперативних морських прогнозів 
Гідрометцентром Чорного та Азовського морів здійснюється з 
використанням застарілих методик, які були розроблені ще за часів 
Радянського Союзу. Відновлення функціонування сучасної системи 
оперативного прогнозу гідрологічних та гідрофізичних параметрів стану 
морського середовища української частини акваторії Азово-
Чорноморського басейну для забезпечення потреб морегосподарчого 
комплексу, Військово-Морських Сил України є актуальною задачею, яка 
відноситься до питань безпеки та забезпечення обороноздатності України.  

Для вирішення задачі відновлення функціонування національної 
системи морських прогнозів України, яка буде базуватися на нових та 
визнаних світовою науковою спільнотою фізико-статистичних методах, 
чисельних математичних моделях прогнозування стану морського 
середовища, необхідне об’єднання наукового досвіду, знань та практичних 
навичок фахівців Одеського державного екологічного університету 
(ОДЕКУ), Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, Українського 
гідрометеорологічного інституту.  

ОДЕКУ запропонована наступна структура сучасної національної 
системи морських прогнозів в Україні. Прогностична система буде 
складатися з:(1) гідродинамічної моделі Delft3D-FLOW − для 
прогнозування короткострокової (3-5 діб) просторово-часової мінливості 
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рівня моря, течій, температури і солоності води; (2) спектральної моделі 
SWAN(SimulatingWavesNearshoreModel) − для оперативного прогнозу 
просторово-часової мінливості параметрів вітрового хвилювання; (3) 
удосконалених або нових фізико-статистичних методів прогнозу  
характеристик льодового та рівневого режиму українських портів;  (4) 
програмного модуля зчитування та засвоєння прогностичних 
метеорологічних даних глобальної чисельної моделі 
GFS(GlobalForecastSystem); (5) регіональної атмосферної моделі високого 
розділення Harmonie європейського консорціуму HIRLAM – для  
забезпечення незалежного оперативного прогнозування мінливості 
метеорологічних умов.  

Delft3D-FLOW та SWAN є сучасними числовими математичними 
моделями   загальноєвропейського рівня, які апробовані, тестовані та 
визнані світовою науковою спільнотою як високонаукоємні, комплексні та 
ефективні при вирішенні широкого спектру задач прикладних задач 
океанології та морського природокористування. Зокрема, вони 
використовуються океанографічним офісом  оперативної підтримки ВМС 
США NAVOCEANO для прогнозування хвиль та циркуляції вод в 
прибережних районах.Реалізація моделей на криволінійній у 
горизонтальній площині розрахунковій сітці, з можливістю подальшої 
телескопізації розрахунків для обраних ділянок акваторії(зокрема, 
акваторій портів та навігаційних підходів до них), дозволить одержувати 
оперативні прогнози гідрофізичних характеристик у прибережній зоні 
моря зі значно більшою виправданістю, ніж  до тепер. 

Як вихідні для моделювання будуть використані прогностичні 
метеорологічні дані глобальної чисельної моделі GFS(із завчасністю 
120 годин),просторове розділення яких у горизонтальній площині 
становить 0,25º за широтою та довготою. Національна метеорологічна 
служба США надає безкоштовний доступ до прогностичних даних моделі 
GFS, які  надходять з прогностичним інтерваломв 3 години. Одночасно з 
цим будуть проводитися дослідження з адаптації та випробовування 
Європейської моделі Harmonie в якості базової для створення крайових 
(метеорологічних) умов з високим просторово-часовим розділенням в 
прогностичних розрахунках за чисельними моделямиDelft3D-FLOW та 
SWAN.  

Удосконаленні фізико-статистичні методи прогнозу характеристик 
рівневого та льодового режимів в північно-західній частині Чорного та в 
Азовському моряхповинні враховувати  вплив на зв’язки між 
предикторами і предиктантами прогнозу змін регіонального клімату, які 
відбулись в останні десятиріччя. 

Випробувальне використання системи у прогностичному режимі 
планується провести на базі Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. 




