шкал вологості, змінністю зволоження та аерації
місцезростань рослин в залежності від різних ти
пів екотопів.
Експедиційні дослідження водних об’єктів і ґрун
тово-рослинних комплексів районів Українського
Полісся, Лісостепу і Степу України, 30-км зони
Чорнобильської АЕС.
Опубліковано 75 наукових праць, зокрема: Гидро
логические аспекты осушительных мелиораций
(1982 р.); Экологические аспекты осушительных
мелиораций Украинского Полесья (1988 р.); Соци
ально-экологическая значимость природно-запо
ведных территорий Украины (1991 р.); Фітоіндикація екологічних факторів (1994 р.).
КИРИЛЮ К
М ирослав
Ів ан ов и ч
гідролог

Народився 12 березня 1933 р. у с. Василів Застав нівського району Чернівецької області.
Закінчив Чернівецький державний університет в
1959 р. за спеціальністю «гідрологія суші» та
аспірантуру Державного гідрологічного інституту
(1968 р.).
Працював інженером-гідрологом в Харківському
відділенні проектного інституту «Теплоелектропроект» (1959-1961 рр.). З 1961 р. працює в Чер
нівецькому державному університеті ім. Юрія
Федьковича — старший науковий співробітник
(1961-1967 рр.), викладач (1967-1976 рр.), стар
ший викладач (1970-1976 рр.), доцент (1976-1992
рр.), завідувач кафедри гідрології і кліматології та
раціонального природокористування(1975-1998
рр.), професор (з 1992 р.).
В 1970 р. захистив кандидатську дисертацію «Вод
ний баланс водозаборів річок Закарпатської сто
кової станції», в 1989 р. захистив докторську ди
сертацію «Водний баланс гірських водозборів Ук
раїнських Карпат» за спеціальністю 11.00.07 - «гід
рологія суші, водні ресурси», доктор географічних
наук.
Напрямки наукових досліджень: розробка нових
методик розрахунку випаровування з гірських во
дозборів на основі енергетичної бази за допомо
гою рівняння радіаційного і теплового балансу з
урахуванням впливу на випаровування експозиції,
крутизни і затіненості гірських схилів. Це дозво
лило складати водний баланс гірських водозборів
за будь-який проміжок часу при визначенні еле74

менті» балансу незалежним шляхом один від од
ного. І Іочинаючи з 1995 р. наукові інтереси зосере
джені на дослідженні гідроекологічного стану рі
чок Українських Карпат.
З 1961 по 1970 рр. проводив експедиційні дослід
ження максимальних історичних паводків на
річках Українських Карпатах у XX столітті, з 1990 р.
— з вивчення якісного стану водних ресурсів Ук
раїнських Карпат.
Автор близько 100 наукових і навчально-методич
них праць, зокрема: Природа Чернівецької області
(1978 р., у співавторстві); Природа Хмельницької
області (1980 р., у співавторстві); Природа Закар
патської області (1981 р., у співавторстві); Тепло
вой и водный режим Украинских Карпат (1985 р., у
співавторстві); Водний баланс і якісний стан вод
них ресурсів Українських Карпат (2000 р.).
Нагороджений двома бронзовими медалями ВДНГ
СРСР (1976 і 1984 рр.).
К ІН Д Ю К
Б орис
Володим ирович
гідролог

Народився 1 травня 1957 р в Одесі.
Закінчив Одеський гідрометеорологічний інсти
тут за спеціальністю «гідрологія суші».
У 1981-1987 рр. — аспірант та молодший науковий
співробітник Українського гідрометеорологічного
інституту. 1987-1997 рр. — доцент кафедри ме
ханізації Одеського сільськогосподарського інсти
туту, з 1999 р. — доцент кафедри екології і гідро га
зодинаміки Одеського національного політехніч
ного університету (ОНПУ).
Кандидат технічних наук, у 1986 р. захистив дисер
тацію «Розрахунок гідрографів зливового стоку на
основі функції впливу» за спеціальністю «гідрав
ліка та інженерна гідрологія».
Займається розрахунком гідрографічної мережі
паводкового стоку річок Українських Карпат.
Автор понад 50 наукових праць та методичних по
сібників, зокрема: Метод расчета гидрографов та
лого и дождевого стока на основе типовых графи
ков водоотдачи и эмпирических функций влияния II
Мат. V Всесоюзный гидрологический съезд (1986 р.,
у співавторстві); Расчет гидрографа дождевого па
водка по коэффициентам добегания IIМетеороло
гия, климатология и гидрология. — вып. 46 (2002 р.);
Исследование процесса водообразования высоких
дождевых паводков II Труды Одесского политехни-

ческого университета. — вып. 2(18) (2002 р.); Гид
рографическая сеть и водность рек Уж, Латорица,
Боржава II Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. —
вип. 5 (2003 p.); Русловая сеть и характеристики
ливневого стока бассейна р. Рика / / Людина і довкіл
ля. — вип. 4 (2003 р.).
КОВАЛЬЧУК
Ів а н
П латонович
географ, гідроеколог

Народився 19 серпня 1951 р. у с. Золотолин Костопільського району Рівненської області.
Закінчив у 1974 р. Львівський державний універ
ситет ім. І. Я. Франка за спеціальністю «географвикладач» та аспірантуру при Московському уні
верситеті (1977-1980 рр.).
Працює у Львівському державному університеті
зав. кабінетом землезнавства (1974-1977 рр.), аси
стентом (1980-1983 рр.), доцентом (1983-1987 рр.),
завідувачем кафедри геоморфології (1987-1990 рр.).
У 1990-1993 рр. — докторант Московського дер
жавного університету. У 1993-1994 рр. — доцент,
в.о. професора (1994-1995 рр.), професор (1995—
2000 р.), з 2000 р. — завідувач кафедри конструк
тивної географії і картографії Львівського націо
нального університету імені Івана Франка.
У 1981 р. у Московському державному універси
теті захистив кандидатську дисертацію «Динаміка
ерозійних процесів Західного Поділля». У 1993 р.
захистив докторську дисертацію «Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних систем регіону»,
доктор географічних наук.
Наукові дослідження охоплюють питання методо
логії, теорії і методики геоморфології; динаміки
рельєфу і методів стаціонарних, експерименталь
них, польових і картометричних досліджень; еко
логічної геоморфології та формування відповідної
наукової школи; антропогенної геоморфології та
антропогенної гідрології; системно-структурного
та історико-географічний аналізу річкових мереж;
гідроекологічного аналізу і синтезу; геоекологічного моніторингу, геоморфологічного і гідроеколо
гічного ризику, гео- та гідроекологічної експерти
зи; географічного українознавства, історії геогра
фії, медичної географії, урбоекології тощо.
Брав участь у експедиціях на Поділлі, в Карпатах,
басейнах Дністра, Західного Бугу, Тиси, Прута.
Автор 470 наукових праць, з них: Ландшафтно-гидрологический анализ территории (1992 р., у спів76

авторстві); Euroregion Bug. Srodowisko przyrodnicze
jako plaszczyzna wspolpracy transgranicznej (1996 p., у
співавторстві); Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз (1997 p.); Біорізноманіття Карпат
ського біосферного заповідника (1997 p., у співав
торстві); Euroregion Bug. Skala przeksztalen srodowiska і polityka ecologiczna Euroregionu Bug (1997 p., у
співавторстві); Denudacja stokow w Gornych odcinkachzlewni rzekKarpackich (1997 p.,у співавторстві);
Флювіальна геоморфологія (1998 p.); Історія Гуцульщини (1999 p., у співавторстві); Стратегія еколо
гічної безпеки (регіональний контекст) (1999 p., у
співавторстві); Екологічна геоморфологія (2000 p., у
співавторстві); Geomorfologia, ecologiczna systemow
fluwialnych (2000 p., у співавторстві); Прикладна
гідроекологія (2001 p., у співавторстві);
Відмінник освіти України (1998 p.), академік Еко
логічної Академії наук України (1995 р.)К О З ІН Ц Е В А
Л ари са
М а к с и м ів н а
гідролог

Народилась 1 березня 1929 р. в Овручі Житомир
ської області.
Закінчила Київський Державний університет ім.
Т.Г. Шевченка у 1952 р. за спеціальністю «геогра
фія».
Працювала з 1953 р. по 1996 р. у Київському дер
жавному університеті ім. Т. Г. Шевченка на посадах
асистента кафедри, старшого викладача, з 1964 по
1992 pp. — доцента кафедри гідрології.
Кандидат географічних наук, у 1963 р. захистила
дисертацію «Довготермінові прогнози гідрографа
весняної повені р. Прип’яті біля м. Мозиря».
Наукові дослідження пов’язані із розробкою мето
дології довготермінових прогнозів режиму р. Дні
пра та довготермінових прогнозів весняних явищ
р. Прип’ять. Брала участь у розробці схеми гідро
логічного районування України (1967 p.).
Автор понад 150 наукових праць, зокрема у співав
торстві: Основи загальної гідрології (1975 p.); Атлас
природних умов та природних ресурсів Української
PCP (1978 p.); Комплексне використання і охорона
водних ресурсів СРСР (1982 p.); Гідрологічні і воднобалансові розрахунки (1987 p.).
Нагороджена медалями «В пам’ять 1500-річчя
м. Києву» (1982 p.), «Ветеран праці» (1984 p.).

ТІ

козловський
Б р о н іс л а в
Ів ан ов и ч
меліоратор, гідроеколог

КОЛОДЕЄВ
Є в ген
Ів а н о в и ч
гідролог

Народився 14 вересня 1938 р. у с. Воля-Баранецька
Самбірського району Львівської області.
Закінчив географічний факультет Львівського
державного університету у 1963 р.
Працював техніком у Самбірському управлінні осу
шувальних систем (1963-1964 рр.), гідрогеологом
в тресті «Західводбуд» (1964-1967 рр.), у Львів
ській гідрогеолого-меліоративній експедиції на
чальником гідрогеологічного відділу, головним
гідрогеологом, з 1967 р. — начальником експе
диції.
Кандидат технічних наук, у 1981 р. захистив дисер
тацію «Вплив осушувальних меліорацій на режим
і баланс ґрунтових вод в Передкарпатті».
Напрямок наукових досліджень пов’язаний з об
ґрунтуванням науково-методичних принципів
еколого-меліоративного моніторингу осушених
земель та їх застосуванню в практиці гідрогеолого-меліоративної служби України.
Автор близько 140 наукових праць, зокрема: На
укові основи моніторингу осушених земель (1995 р.)
та статей: Водный режим осушеных минеральных зе
мель Предкарпатья II Мелиорация и водное хозяй
ство. — Вып. 51 (1981 р.); Расход грунтовых вод на
суммарное водопотребление на осушаемых землях
Предкарпатья II Мелиорация и водное хозяйство.
— Вып. 60 (1984 р.); Влияние осушительных мелио
раций на режим поверхностных вод в северо-западном Предкарпатье II Мелиорация и водное хозяйст
во. — Вып. 62 (1985 р.); Гідрогеолого-меліоративні
спостереження на захисних спорудах гірських річок
II Водне господарство України. — № 3-4 (2000 р.).
Народився 12 травня 1942 р. в м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області.
Закінчив Одеський гідрометеорологічний інсти
тут у 1965 р. за спеціальністю «гідрологія суші».
У 1965-1974 рр. працював інженером, начальник
відділу гідрології Южно-Сахалінської ГМО. З 1974 р.
— в Одеському гідрометеорологічному інституті:
асистент, старший викладач, доцент кафедри вод
них досліджень, гідравліки та геодезії (з 1988 р.).
Кандидат географічних наук, у 1987 р. захистив ди
сертацію «Підземний стік річок острова Сахалін»
за спеціальністю 11.00.07 — «гідрологія суші, вод
ні ресурси».
78

Брав безпосередню участь і керівництво роботами
з підготовки матеріалів «Водного кадастру»; зай
мався впровадженням експедиційних методів ор
ганізації спостережень за мінімальним стоком у
системі Держкомгідромету; редагуванням матері
алів «Каталога заторных и зажорных участков рек
СССР» по річках басейну Тихого океану; розроб
ляв методику визначення підземної складової сто
ку гірських річок і розрахунків підземного стоку в
гірських районах.
Проводив експедиційні дослідження на річках Са
халіну (1965-1974 рр.), Карпат (1975 р.), Кавказу
(1977-1978 рр.), Камчатки (1979-1980 рр.); на Ка
ховському каналі (1976 р.), Молдавській ДРЕС
(1988-1992 рр.); Придунайських плавнях (1995—
1996 рр.), р. Дністер (1995-2001 рр.).
Автор понад 50 наукових праць, зокрема: Основи річ
кової гідрометрії (2002 р.) та статей: Минимальный
зимний сток И Ресурсы поверхностных вод СССР
-т . 18, вып. 4.(1973 р.); О проектировании гидро
графов руслового стока неизученных рек и времен
ных водотоков на территории юга Украины ПТр.
УкрНИИ, — вып. 197 (1983 р., у співавторстві);
О методике выделения подземного стока рек Саха
лина II Тр. ДВНИИ. — вып.142 (1989 р.; у співав
торстві); Оценка трендов в рядах подземного стока
II Метеорология, климатология и гидрология. —
вип. 40 (2000 р., у співавторстві).
КО РДЮ М
А р к а д ій
Б ори сови ч
гідролог, гідроеколог

Народився 18 лютого 1941 р.уТашкенті (Узбекистан).
Закінчив у 1965 р. Ташкентський державний уні
верситет ім. В. І. Леніна за спеціальністю «гідроло
гія суші».
Працював у 1965-1968 рр. інженером проектнодослідного інституту «Гідропроект» ім. С.Я. Жука
(Середньоазіатське відділення, м. Ташкент), 1968—
1970 рр. — інженером Укрдіпроводгоспу. 19701973 рр. — аспірант Ради з вивчення продуктивних
сил України АН УРСР. У 1974-1980 рр. — старший
науковий співробітник Центрального НДІ комп
лексного використання водних ресурсів Мінводгоспу СРСР (Український філіал). У 1980-1983 рр.
— доцент кафедри гідрології і гідрохімії Київсько
го державного університету ім. Т.Е Шевченка, у
1984-1993 рр. — провідний науковий співробітник
Ради по вивченню продуктивних сил АН УРСР.
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У 1997-2001 pp. — виконавчий директор Науковотехнічного центру «USKO», з 2002 р. — старший
науковий співробітник НДЛ гідроекології та гідро
хімії кафедри гідрології та гідроекології географі
чного факультету Київського національного уні
верситету імені Тараса Шевченка.
Кандидат географічних наук, у 1976 р. захистив ди
сертацію «Вплив комплексу господарських заходів
на середній багаторічний стік малих річок Донба
су» за спеціальністю «гідрологія суші, водні ресурси».
Наукові дослідження пов’язані з впровадженням в
практику водогосподарського проектування мето
дичних рекомендацій з кількісної оцінки впливу
на стік річок України як окремих видів госпо
дарських заходів (урбанізація, зрошення, богарно
го землекористування, штучного зарегулювання
гірничих відпрацювань), так і всього комплексу
антропогенного впливу в сучасних умовах і на
перспективу.
Експедиційні дослідження річок басейну Дніпра з
метою вивчення наслідків аварії на ЧАЕС; участь в
експедиційних дослідження річок Середньої Азії
(Узбекистан, Казахстан, Таджикистан).
Автор близько 70 наукових і навчально-методич
них праць, зокрема: Методические рекомендации
по учету влияния комплекса хозяйственных меро
приятий на количественные изменения среднего
многолетнего стока малых рек Донбасса (1976 р.);
Прикладная гидрология (1986 р., у співавторстві);
Эколого-экономические основы оценки изменения
ресурсов поверхностных вод под влияние комплекса
антропогенного воздействия (1991 р.); Водні ресур
си УРСР в сучасних умовах і перспективі (1988 p.);
Uber einige probleme der Komplexeashliessung der
wasserreserver von Donau (1992 p.).
КОСОВЕЦЬ
О лек сан др
О лександрович
гідролог, гідрометеоролог

Народився в 1951 р. у с. Вишеньки Бориспільсько
го району Київської області.
У 1973 р. закінчив з відзнакою географічний фа
культет Київського державного університету ім.
Т.Г. Шевченка за спеціальністю «географ-гідролог».
Професійну діяльність розпочав з 1973 р. старшим
інженером проблемної науково-дослідної гідрохі
мічної лабораторії географічного факультету Ки
ївського університету. Через рік був переведений
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на посаду молодшого наукового співробітника цієї
ж лабораторії. В 1976 р. — асистент кафедри гідро
логії і гідрохімії.
З 1977 р. — на керівних посадах в системі гідро
метслужби України. До 1981 р. очолював Баришівську болотну станцію. З 1981 р. переведений на
посаду заступника начальника відділу вивчення і
контролю забруднення природного середовища в
Українському республіканському управлінні гідро
метеорології і контролю природного середовища
(Українське УГКС). У 1985-1988 р. — начальник
відділу контролю забруднення природного сере
довища Українського УГКС.
У 1988 р. очолив Український центр радіаційних та
гідрометеорологічних спостережень (з 1996 р. —
Центральна гідрометеорологічна обсерваторія).
В 1995 р. брав активну участь у підготовці поста
нови Кабінету Міністрів України про створення
галузевого державного архіву гідрометслужби
(ГДА) України при Республіканському центрі спо
стережень за станом природного середовища —
так тоді називалась обсерваторія.
Редактор щорічного «Огляду стану радіаційного
забруднення природного середовища України»
(від 1988 р.), незмінний співавтор «Національної
доповіді про стан природного середовища в Ук
раїні». Голова секції методів спостережень Цент
ральної методичної комісії гідрометслужби.
Автор монографії Гідрологічні характеристики
річок України (2003 р., у співавторстві).
Нагороджений у 1986 р. бронзовою медаллю ВДНГ
СРСР, двома Дипломами ВДНГ України, в 1997 р.
— Почесною грамотою Міждержавної Ради з
гідрометеорології країн СНД, в 2000 р. — Подякою
Київського міського голови, в 2002 р. — Грамотою
Голови Виконкому СНД з нагоди 10-річчя утво
рення СНД, у 2003 р. — Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України. Почесний працівник
гідрометслужби України.
К О С Т ІН
В олодим ир
Ів ан ов и ч
гідролог, гідрометеоролог

Народився 15 січня 1927 р. у Дніпропетровську.
У 1952 р. закінчив Одеський гідрометеорологічний
інститут за спеціальністю «інженер-гідролог».
У 1953-1967 рр. працював в Управлінні гідромете
орологічної служби Туркменської СРСР на поса
дах інженера, начальника гідрометеорологічної
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станції, директора Ашхабадської гідрометеоро
логічної обсерваторії, заступника начальника, на
чальника Управління гідрометеорологічної служ
би Туркменської PCP.
В 1968-1970 pp. працював начальником відділу, за
ступником директора, директором Одеської гідро
метеорологічної обсерваторії. Протягом 1970—
1988 pp. займав посади заступника начальника та
начальника відділу гідрометеорологічної мережі
Управління гідрометеорологічної служби Україн
ської СРСР.
Багато уваги приділяв розвитку мережі гідромете
орологічних спостережень, зміцненню її матері
ально-технічної бази, впровадженню сучасних ме
тодів проведення спостережень.
КОЧЕЛАБА
Є в г е н ія
І в а н ів н а
гідролог

ІЛ

Народилася 1 січня 1935 р. в. Одесі.
Закінчила у 1958 р. Одеський університет ім. 1.1. Мечнікова за спеціальністю «гідрологія суші».
Працювала старшим техніком, молодшим науко
вим співробітником в Інституті гідрології і гідро
техніки АН УРСР (1959-1963 pp.), інженером, мо
лодшим науковим співробітником, старшим на
уковим співробітником в Українському науководослідному гідрометеорологічному інституті (1963—
1989 pp.).
Кандидат географічних наук, у 1974 р. захистила
дисертацію «Умови формування та короткотермі
новий прогноз щоденного притоку води до Київ
ського та Канівського водосховищ».
Напрямок наукових досліджень стосувався роз
робки методик прогнозування припливу води до
водосховищ.
У 1980-1989 pp. проводила дослідження в Болгарії.
Автор 36 наукових праць, зокрема статті: Методи
ка краткосрочного прогноза паводочных расходов
рек Латорица и Уж II Труды УкрНИГМИ. — вып.
120 (1971 р.), Расчет и прогноз ежедневного боково
го притока воды в Киевское водохранилище в весен
ний период // Труды УкрНИГМИ. — вып. 135 (1975 р.,
у співавторстві); Методика прогноза стока Днепра
уРечицы во втором квартале по стоку малых рек II
Труды УкрНИГМИ— вып. 175 (1979 р., у співавтор
стві); Формирование и возможности прогноза еже
дневного весеннего стока река левобережья Припя
ти // Труды УкрНИГМИ — вып. 201(1983 р.); Учет
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влияния оттепелей при расчете и прогнозе зимнего
стока рек // Труды УкрНИГМИ- вып. 211 (1984 р.).
Померла 18 листопада 1989 р. у Києві.
К О Ч Е Р ІН
Д м итро
І л а р іо н о в и ч
гідролог

Народився у 1889 р. у Костромській губернії.
Закінчив Петербурзький політехнічний інститут у
1915 р.
Працював завідуючим гідрометричним відділом
Партії Кримських водних досліджень (1915-1921
рр.), начальником управління Кримського водно
го господарства (1921-1923 рр.), старшим інжене
ром відділу гідроелектростанцій у Головному елек
тротехнічному управлінні ВРНГ СРСР (1923—
1928 рр.).
Основоположник вчення про стік. Вперше скла
дені карти норми стоку та випаровування для
території Європейської частини СРСР. Розроблені
формули для розрахунку максимального стоку.
Вперше обґрунтував положення, що річковий стік,
як один з елементів ландшафту має зональний
розподіл.
Здійснював експедиційні гідрологічні дослідження
в басейнах річок Гірського Криму та р. Салгир.
Автор більш ніж ЗО робіт, серед них: Вопросы ин
женерной гидрологии (1932 р.) та статті Колеба
ния стока по площади в горном бассейне южного
климата И Водный транспорт. — №6 (1924 р.);
Сток в связи с колебанием запаса влаги в бассейне
верхнего Салгира II Водный транспорт. — №8
(1924 р.); Средний многолетний годовой и месячный
сток в Европейской части Союза II Тр. Московского
ин-та инженеров транспорта. — вып. IV (1927 р.);
О нормах наибольших расходах воды для бассейнов
Европейской части СССР по фактическим мате
риалам IIЗап. ГГИ. ,- т. II (1928 р.); Испарение с по
верхности и коэффициент стока и их изменение
для территории Европейской части СССР II Гидро
логический сборник МВТУ. — № 2 (1929 р.).
Загинув у 1928 р. у залізничній катастрофі

КРЕС
Л ю дм ила
Є в г е н ів н а
гідролог

Народилася 21 серпня 1937 р. в Одесі.
Закінчила у 1958 р. Одеський гідрометеорологіч
ний інститут за спеціальністю «гідрологія суші».
Працювала інженером Якутського УГМС (1958—
1961 рр.); старшим науковим співробітником ла
бораторії інженерної геології Одеського універси83

тету (1965-1971 рр.); асистентом (1971-1980 рр.). З
1980 р. — доцент кафедри гідрології суші Одесько
го гідрометеорологічного інституту.
Кандидат географічних наук, у 1969 р. захистила
дисертацію «Норма річного стоку річок басейну
Лєни».
Підготувала одного кандидата наук.
Наукові дослідження пов’язані з розрахунками ха
рактеристик річного стоку річок України.
Експедиційні дослідження р. Дністер, річок Дале
кого Сходу, Каховського водосховища, оз. Сасик та
р. Ульма (Молдова).
Автор понад 50 наукових праць, зокрема Тепло
обмін у водоймах (у співавторстві).
К Р И Ж А Н ІВ С Ь К А
А р іа д н а
Б о р и с ів н а
гідролог

Народилася 1 липня 1914 р. у м. Оріхів (Крим).
Закінчила Харківський гідрометеорологічний ін
ститут у 1940 р. за спеціальністю «гідрологія суші».
Працювала лаборантом «Хароблпромхліб» (1932—
1935 рр.), інженером в Українському та Забайкаль
скому управління гідрометеорологічної служби
(1940-1948 рр.), аспірантом, молодшим науковим
співробітником, старшим науковим співробітником,
завідуючою відділом в Інституті гідрології і гідро
техніки АН УРСР (1948-1963 рр.), начальником
лабораторії в Українському науково-дослідному
гідрометеорологічному інституті (1963-1968 рр.).
Кандидат технічних наук, у 1952 р. захистила ди
сертацію «Довгострокові прогнози характеристик
весняних повеней на прикладах Десни та Верхньо
го Дніпра».
Наукові дослідження охоплювали питання роз
робки методик прогнозування характеристик гід
рологічного режиму річок України.
Автор близько 40 праць, зокрема статті: Прогнози
рование продолжительности снеготаяния II Мете
орология и гидрология. — №6 (1953 р.); Прогнозы
объемов весеннего половодья р. Днепра II Прогнозы
элементов водного режима Днепра (1954 р.); О про
гнозе начала весеннего половодья II Метеорология и
гидрология. — N°6 (1954 р.); Результаты использо
вания показателей атмосферных процессов для
долгосрочного прогноза стока II Труды ГГО. — вып.
111 (1961 р.); Расчет снеготаяния в период зимних
оттепелей методом теплового баланса II Труды VI
конференции геофизиков и астрономов (1963 р.).
Нагороджена двома медалями.
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Кандидат географічних наук, у 2002 р. захистив ди
сертацію «Оцінка міграції стронцію-90 в природ
них водах зони відчуження Чорнобильської АЕС
(на прикладі експериментального водозбору
р. Борщі)» за спеціальністю 11.00.07.
Досліджує міграційні форми радіонуклідів у
різних типах природних вод у зонах техногенних
катастроф.
Експедиційні дослідження проводив у зоні відчу
ження Чорнобильської АЕС 1998-2003 рр.
Автор майже 10 наукових праць.
ЛЕБЕДЄВ
В ’я ч е с л а в
Б о н іф а т ій о в и ч
гідролог, гідробіолог

Народився 12 березня 1881 р. в м. Острогожську
Воронезької губернії (Росія).
Закінчив у 1908 р. природниче відділення Ново
російського університету (Одеса), де був залише
ний для «підготовки до професорського звання».
У 1909-1912 рр. вивчав океанографію та гідробіо
логію в університеті м. Берген (Норвегія). У 1916—
1921 рр. — доцент кафедри географії Новоросій
ського університету. З 1921 р. — в Одеському ін
ституті народної освіти: доцент, з 1927 р. — про
фесор, з 1928 р. — зав. кафедрою географії.
Вивчав гідрологію та гідробіологію причорномор
ських лиманів. Проводив спостереження за зміна
ми солоності, температури, жорсткості води в
Одеській затоці. Брав участь у створенні підруч
ників та програм для середньої школи, методич
них посібників для вчителів.
Помер у 1931 р. під час експедиції на Аральському
морі.

Л Е В К ІВ С Ь К И Й
С т еп а н
С теп ан ови ч
гідролог

Народився 23 серпня 1934 р. у с. Ширмівці Погребищенського району Вінницької області.
Закінчив у 1958 р. Київський державний універси
тет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «гідрологія».
Працював інженером проектного інституту Укрдіпрогаз (1958-1959 рр.); інженером Київської гід
рометеорологічної обсерваторії (1959-1960 рр.);
аспірант, інженер, молодший науковий співробіт
ник Українського науково-дослідного гідрометео
рологічного інституту (1960-1965 рр.); доцентом
кафедри гідрології та гідрохімії географічного фа
культету Київського університету імені Тараса
Шевченка (1965-1998 рр.).
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Кандидат географічних наук, у 1965 р. захистив ди
сертацію «Дослідження річного стоку річок рів
нинної території України» за спеціальністю «гео
графія».
Наукові дослідження пов’язані з визначенням еле
ментів водних балансів та водних ресурсів України
в цілому, адміністративних областей і основних
річок; розробленням основоположних принципів
раціонального використання і охорони водних ре
сурсів; оцінкою впливу господарської діяльності
на водні ресурси; розробкою теоретичних та при
кладних аспектів водогосподарського комплексоутворення.
Підготував одного кандидата наук.
Опублікував понад 80 наукових і навчально-методичних праць, зокрема; Водные ресурсы Украины.
Использование и охрана (1979 р.); Комплексное ис
пользование и охрана водных ресурсов СССР (1982 р.);
Природная среда и хозяйственная деяльность чело
века (1985 р., у співавторстві); Природа Украинской
ССР. Моря и внутренние воды (1987 р., у співавтор
стві); Загальна гідрологія (2000 р., у співавторстві).
Нагороджений медалями «В пам’ять 1500-річчя
Києва» (1982 р.), «Ветеран праці» (1986 р.).

лило
В олодим ир
М ихайлович
гідролог

Народився 26 листопада 1918 р. у с. Федорцово Волоколамського району Московської області.
У 1941 р. закінчив гідротехнічний факультет Мос
ковського гідромеліоративного інституту, в 1942 р.
— Вищий військовий гідрометеорологічний інсти
тут Червоної Армії.
Працював начальником гідрометеорологічного
відділення оперативного відділення штабу 3-ї
армії Брянського і Білоруського фронтів (19431945 рр.), старшим інспектором наземних військ
Управління гідрометеорологічної служби Забай
кальського фронту (1945-1946 рр.), начальником від
ділу мережі, заступником начальника Читинсько
го управління гідрометеорологічної служби (19461950 рр.), начальником Іркутського управління
гідрометеорологічної служби (1950-1959 рр.), на
чальником відділу гідрологічних прогнозів Дале
косхідного науково-дослідного гідрометеоро
логічного інституту (1959-1971 рр.), начальником
відділу гідрологічних прогнозів Українського бю
ро погоди, з 1985 р. — Українського гідрометеоро
логічного центру (1971-1985 рр.).
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В 1955 р. захистив дисертацію на здобуття науко
вого ступеня кандидата технічних наук, в 1968 р. —
дисертацію на здобуття наукового ступеня докто
ра географічних наук «Прогноз гідрографа стоку
дощових паводків на річках Далекого Сходу та
Східного Сибіру».
Наукові дослідження охоплювали широкий спектр
питань в області вивчення процесів формування
та розробки нових методів прогнозування стоку
паводків на річках Далекого Сходу, Карпатського
регіону. Один з перших в Радянському Союзі
розпочав застосовувати в наукових дослідженнях
та практичних цілях квазі-аналогові обчислюваль
ні машини. Здійснював науково-методичне об
ґрунтування гідрометеорологічного забезпечення
створення Автоматизованої системи управління
басейном річки Стрий та Стрийського водосхови
ща декомпенсаційного типу. Велику увагу приді
ляв удосконаленню методів та форм гідрологічно
го забезпечення органів державної влади, галузей
економіки.
Автор понад 70 наукових праць.
Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної вій
ни (II ступеня), Червоної зірки, медалями «За бойо
ві заслуги», «За перемогу над Німеччиною», «За
взяття Берліна», «25 років перемоги у Великій
Вітчизняній війні», «50 років Збройних сил СРСР».
Помер у 1991 році.
ЛИННИК
П етро
М икитович
гідрохімік, гідроеколог

Народився 13 травня 1952 р. у с. Ризине Звенигородського району Черкаської області.
Закінчив хімічний факультет Ужгородського держуніверситету (1973 р.) за спеціальністю «хімія» і
аспірантуру Інституту гідробіології АН України
(1977 р.).
У 1973-1974 рр. — інженер, старший інженер Уж
городського держуніверситету. З 1974 р. в Інсти
туті гідробіології НАН України: аспірант, молод
ший науковий співробітник (1977-1978 рр.), уче
ний секретар (1978-1980 рр.), старший науковий
співробітник (1980-1987 рр.), завідувач відділу
гідрохімії (1987-1996 рр.), головний науковий
співробітник (1996-2001 рр.),з 2001 р. — завідувач
відділу гідрохімії.
У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію «Фор
ми міграції та сезонна динаміка марганцю у воді
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річок Дніпра та Десни» за спеціальністю 11.00.10
— «гідрохімія». У 1991 р. захистив докторську ди
сертацію «Форми знаходження та основні зако
номірності міграції пріоритетних важких металів
у поверхневих водах суходолу на прикладі водних
об’єктів України за спеціальністю 11.00.11 — «охо
рона навколишнього середовища та раціональне
використання природних ресурсів». Доктор хіміч
них наук.
Основні досягнення пов’язані зі сферою гідрохімії
поверхневих водойм й аналітичної хімії при
родних вод і полягають у дослідженнях фізикохімічного стану металів у водних об’єктах України
та процесів міграції й трансформації сполук цієї
групи компонентів в умовах антропогенного на
вантаження на водні екосистеми. Розроблена схе
ма систематичного дослідження вперше викорис
тана для з’ясування форм знаходження цілої низки
важких металів у найбільш важливих водних
об’єктах України. Науковий керівник і виконавець
низки міжнародних та загальнодержавних про
ектів і їх розділів: зі створення уніфікованої бази
гідробіологічних і гідрохімічних даних для басей
ну Дніпра, з дослідження міграції сполук важких
металів у прісноводних екосистемах дніпровських
водоймищ тощо. Нині займається дослідженням
проблем обміну органічними речовинами та важ
кими металами в системі «донні відклади — вода»,
з’ясуванням токсичності різних форм металів
шляхом біотестування у поєднанні з результатами
вивчення кінетики комплексоутворення металів
за участю розчинених органічних речовин при
родних вод.
Підготував 4 кандидатів наук. Член наукової ради з
аналітичної хімії при НАН України й Академії на
ук Вищої школи та Гідроекологічного товариства
України.
Експедиційні дослідження — водоймища Дніп
ровського каскаду, лимани Північно-західного
Причорномор’я, українська ділянка Дунаю та
Придунайські лимани (1980-1995 pp.), Міжнарод
на наукова експедиції з проблем дослідження ста
ну Дунаю (1988 p.), перша Українсько-Канадська
міжнародна експедиція з вивчення екологічного
стану басейну Дніпра (1994).
Понад 185 опублікованих наукових праць, серед
яких: Кинетические методы анализа природных
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вод (1981 р., у співавторстві); Формы миграции ме
таллов в пресных поверхностных водах (1986 р., у
співавторстві) та статті: Влияние режима эксплуа
тации на качество воды днепровских водохрани
лищ и устьевой области Днепра II Гидробиол. журн.
— Т. 29, № 1 (1991 р., у співавторстві); Оценка физико-химического состояния тяжелых металлов в
воде Дуная на различных его участках // Водные ре
сурсы. — Т. 20, № 4 (1993 р., у співавторстві);
Application of anodic stripping voltammetry to the
investigation of the physico-chemical state of cadmium
in surface water in the Ukraine II Microchem. Journ.Vol. 50 (1994 p., у співавторстві); Heavy metals in the
rivers Dnieper and Danube and the role of intra-reservoirs processes in the migration and transformation of
their compounds II Arch. Hydrobiol. Suppl- Vol. 113;
Large Rivers - Vol. 10, № 1-4 (1996 p.); Cadmium in the
Dnieper river: distribution, speciation and interaction
with organic ligands І/Arch. Hydrobiol. Suppl- Vol. 113;
Large Rivers, Vol. 10, № 1-4 (1996 p., у співавторстві);
Обмен органическими веществами и соединениями
металлов в системе «донные отложения — вода» в
условиях модельного эксперимента II Экологическая
химия, - Т. 6, №4 (1997 р., у співавторстві); Тяжелые
металлы в поверхностных водах Украины: содержа
ние и формы миграции II Гидробиол.журн. — Т. 35,
№ 1 (1999 р.).
ЛИСЕНКО
К лара
А р х и п ів н а
гідролог

Народилася 12 липня 1926 р. у с. Ганнівка Петрівського району Кіровоградської області.
У 1951 р. закінчила Київський інститут водного
господарства за спеціальністю «гідротехнічні ме
ліорації».
Працювала старшим інженером, молодшим нау
ковим співробітником в інституті Укр ДПТВ
(1951-1963 рр.), старшим інженером Інституту гід
рології і гідротехніки АН УРСР (1963 р.), молод
шим науковим співробітником, старшим науко
вим співробітником в Українському науководослідному гідрометеорологічному інституті (по
1981 р).
Кандидат географічних наук, у 1968 р. захистила
дисертацію «Мінімальний стік річок України».
Наукові дослідження в області розробки методів
розрахунку характеристик мінімального стоку
річок України.
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Автор 35 наукових праць, зокрема статей: Подзем
ный сток рек Украины и Молдавии II Труды УкрНИГМИ. — вып. 50 (1965 р.); Меженный сток / Ре
сурсы поверхностных вод СССР. — т.6, вып. 1-3
(1969-1971 рр.); Особенности формирования мини
мального стока рек в Днестровском карстовом
районе II Труды УкрНИГМИ. — вып. 100 (1969 р.);
Особенности формирования меженного стока рек
междуречья Западного Буга, Припяти, Днестра II
Труды УкрНИГМИ. — вып. 116 (1971 р., у співав
торстві); К вопросу о районировании территории
Закарпатья по условиям формирования меженного
стокарек/1 Труды УкрНИГМИ. — вып.135 (1974 р.).
ЛИ СОГО Р
С ер г ій
М иколайович
гідролог

Народився 27 листопада 1936 р. у Вінниці.
У в 1960 р. закінчив Київський університет імені Та
раса Шевченка за спеціальністю «гідрологія суші».
Працював інженером-гідрологом Міністерства
меліорації і водного господарства України (19601965 рр.). Аспірант (1965-1968 рр.); асистент (19681971 рр.); старший викладач (1971-1974 рр.); до
цент (з 1974 р.) кафедри гідрології і гідрохімії гео
графічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. У 1977-1980 рр.
працював заступником декана географічного фа
культету з навчальної роботи. У 1980-1982 рр. —
радник декана географічного факультету Гавансь
кого університету (Куба).
Кандидат географічних наук, у 1970 р. захистив
кандидатську дисертацію на тему «Дослідження
динаміки берегів Київського водосховища» за спе
ціальністю «гідрологія суші».
Наукові дослідження пов’язані з вивчення гідро
логічного режиму річок, озер і водоймищ.
Експедиційні дослідження на Київському водой
мищі.
Опубліковано понад 40 наукових праць, навчаль
но-методичних розробок, зокрема: Основи загаль
ної гідрології (1975 р., у співавторстві); Загальна
гідрологія (2000 р., у співавторстві).
Нагороджений почесною грамотою Міністерства
вищої освіти України.
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ЛИТОВЧЕНКО
О л е к с ій
Ф едорович
меліоратор, гідролог

Л І П ІН С Ь К И Й
В ’я ч е с л а в
М иколайович
гідролог, гідрометеоролог

Народився 29 листопада 1930 р. у селищі Комін
терн Комінтернівського району Одеської області.
Закінчив Одеський державний університет у 1954 р.
та аспірантуру Одеського гідрометеорологічного
інституту (1964 p.).
У 1954-1965 pp. працював у Казахському управ
лінні гідрометеослужби, у 1965-1966 pp. — у Казах
ському гідрометеорологічному інституті, у 1966—
1969 pp. — в Інституті плодівництва та виногра
дарства АН Казахської PCP, у 1969-1978 pp. — зав.
кафедрою гідрології Казахського університету.
У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на здо
буття вченого ступеню кандидата географічних
наук.
У 1978-1987 pp. — професор кафедри гідрології та
гідрогеології Українського інституту інженерів
водного господарства (м. Рівне), з 1987 р. — декан
гідромеліоративного факультету та зав. кафедрою
сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій
Дніпропетровського сільськогосподарського інсти
туту (зараз — Аграрний університет).
У 1985 р. захистив докторську дисертацію. Доктор
географічних наук.
Займається проблемами гірської гідрології та ме
ліорації.
Автор понад 70 наукових праць, зокрема: Экспери
ментальное изучение элементов водного баланса
горных водосборов (1986 р.); Гідрологія і гідрометрія
(1985 p., y співавторстві).
Народився 25 жовтня 1952 р. у смт Іванопіль Чуднівського району Житомирської області.
Закінчив середню школу із золотою медаллю, слу
жив у Радянській Армії. У 1978 р. з відзнакою за
кінчив географічний факультет Київського держав
ного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціаль
ністю «гідрологія суші».
Працював інженером, старшим інженером болот
ної та гідрологічної станції Українського управ
ління гідрометеорологічної служб (1978-1980 pp.),
старшим інструктором — вченим секретарем
Міжвідомчої науково-технічної ради з комплекс
них проблем охорони природи і раціонального
природокористування Держкомітету з охорони
природи Української PCP (1980-1985 pp.), началь
ником відділу гідрології і державного водного ка92

дастру, заступником начальника Республікансько
го центру радіаційного контролю та спостережень
за забрудненням навколишнього природного се
редовища (1985-1990 рр.), начальником відділу,
начальником управління, заступником Міністра еко
логії та природних ресурсів України (1990-1993 рр.).
У 1976-1977 рр. брав участь в експедиційних до
слідженнях Чорного і Азовського морів.
З 1993 р. очолює Державну гідрометеорологічну
службу в Україні — працював головою Державно
го комітету України з гідрометеорології (19931998 рр.), головою Комітету України з питань гід
рометеорології (1998-2000 рр.), начальником Де
партаменту гідрометеорологічної служби і моні
торингу Мінекоресурсів України (2000-2002 рр.).
З 2002 р. — голова Державної гідрометеороло
гічної служби Мінекоресурсів України.
Здійснював організацію діяльності національної
гідрометеорологічної служби України, розробку
низки законодавчих та нормативно-правових до
кументів, зокрема, Законів України «Про гідроме
теорологічну діяльність» та «Про охорону навко
лишнього природного середовища», державних про
грам «Метеорологія», Кліматичної програми Ук
раїни, ряду постанов Кабінету Міністрів України.
Був членом Комісії з питань ядерної політики, еко
логічної безпеки при Президентові України, По
стійної урядової комісії з надзвичайних ситуацій.
Очолював делегації України на міжнародних пере
говорах та інших заходах, зокрема на Всесвітніх
метеорологічних конгресах, сесіях Регіональної
асоціації Всесвітньої метеорологічної організації
(ВМО), Постійний представник України при ВМО,
сесіях Міжурядової групи експертів із зміни клі
мату, міжурядового переговорного комітету з про
блем глобальних змін клімату, Міждержавної ради
з гідрометеорології країн СНД. Був віце-президен
том Рамкової Конвенції ООН із зміни клімату.
Голова Національного комітету України із здійс
нення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної програми ВМО,
член Міжурядової ради Міжнародної гідроло
гічної програми ЮНЕСКО.
Почесний працівник гідрометеорологічної служ
би України (2001 р.), нагороджений Почесною від
знакою Міністерства України з питань надзвичай
них ситуацій та у справах захисту від наслідків
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Чорнобильської катастрофи (2001 р.), в у 2002 р.
удостоєний почесного звання «Заслужений природоохоронець України».
ЛОБОДА
Н а т а л ія
С т е п а н ів н а
гідролог

Народилася 14 лютого 1954 р. в м. Кілія Одеської
області.
Закінчила Одеський гідрометеорологічний інсти
тут у 1977 р. за спеціальністю «гідрологія суші» та
заочну аспірантуру (1983 p.).
З 1979 р. працює в Одеському гідрометеоро
логічному інституті: 1979-1981 pp. — молодший
науковий співробітник; 1982-1983 pp. — асистент;
з 1986 р. — доцент кафедри гідрології суші.
У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію
«Вплив зрошення та штучних водойм на характе
ристики річного стоку річок півдня України та
Молдавії» за спеціальністю «гідрологія суші, водні
ресурси».
Доктор географічних наук, у 2003 р. захистила ди
сертацію «Річний стік річок України в умовах ант
ропогенного впливу» за спеціальністю «гідрологія
суші, водні ресурси, гідрохімія»
Займається математичним моделюванням проце
сів стоку в умовах антропогенної діяльності, вклю
чаючи оцінку змін водних ресурсів України за
умов зміни глобального клімату.
Підготувала 2 кандидатів наук.
Має більше 70 опублікованих і навчально-мето
дичних праць, зокрема статей: Применение мето
дов статистического моделирования при оценке
изменений годового стока рек под влиянием ороше
ния II Метеорология и гидрология. — №9 (1986 р, у
співавторстві); Пространственное обобщение па
раметров внутрирядной связности рядов годового
стока II Метеорология и гідрологія — №7 (1993 р.,
у співавторстві); Оценка возможных изменений вод
ных ресурсов Украины в условиях глобального по
тепления II Гидробиологический журнал. — т.36,
№3 (2000 р., у співавторстві); Синхронность коле
баний годового стока годового стока рек Украины II
Метеорологія, кліматологія та гідрологія. — Bun.
43. (2001 p.); The assessment of present and future
Ukrainian water resources on meteorological evidence II
Proceeding II International Conf. on Climate and Water
— Vol. З (Еспоо, Фінляндія, 1998 p.).
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Л О З О В ІЦ Ь К И Й
П авло
С т а н іс л а в о в и ч
меліоратор, гідроеколог

Народився 26 березня 1956 р. в с. Видумка Червоноармійського району Житомирської обл.
У 1978 р. — закінчив геолого-географічний факуль
тет Одеського державного університету ім. 1.1. Мечнікова за фахом геолог-гідрогеолог.
В 1978-1981 рр. в працював в Інституті «Укрдіпроводгосп» інженером лабораторії меліоративної гі
дрогеології й інженерної геології, старшим інже
нером лабораторії меліоративної екології.
В 1988-1994 рр. — інженер, з 1994 р. по 2001 р. —
науковий співробітник лабораторії меліорації
ґрунтів і води, старший науковий співробітник
відділів АСУ та мікрозрошення і водопостачання
Інституту гідротехніки і меліорації УААН.
У 1998 р. — захистив кандидатську дисертацію
«Якість води в природних джерелах зрошення, її
вплив на ґрунти, іригаційна класифікація та тех
нологія підготовки до поливів» за спеціальністю
06.01.02 — «сільськогосподарські меліорації»
У 2001-2002 рр. — старший науковий співробіт
ник лабораторії гідроекології та гідрохімії кафедри
гідрології та гідроекології Київського національ
ного університету імені Тараса Шевченка.
З 2002 р. — доцент кафедри гідрології та гідроеко
логії.
Наукові інтереси стосуються моніторингу еколого-меліоративного стану агроландшафтів різних
природно-кліматичних зон; впливу тривалого зро
шення водами різної якості на властивості ґрун
тів; хімічного складу води річок басейну Дніпра.
У 1983-1991 рр. провів польові дослідження токси
кологічного обґрунтування можливості викорис
тання дренажно-скидних вод рисових систем, що
містять пестициди, для зрошення культур зернокормової сівозміни з метою зниження негативно
го впливу цих вод на мілководні затоки Чорного
моря; вивчав хімічний склад поливної води основ
них джерел зрошення півдня України. Проводив
дослідження на всіх існуючих зрошувальних сис
темах Півдня України та Північно-Кримському ка
налі.
Автор понад 60 наукових праць, зокрема статей:
Гідрохімічна характеристика і іригаційна оцінка
води основних джерел зрошення півдня України II
Меліорація і водне господарство. — вип. 84 (1997 р.);
Влияние орошения дренажно-сбросными водами ри
совых оросительных систем на свойства почв II А г
рохимия. — № 4 (2001 р.); Изменение свойств юж95

ных черноземов при длительном орошении минера
лизованными водами. II Почвоведение. — № 4
(2001р., у співавторстві); Влияние химических ме
лиорантов на изменение состава природных вод II
Водные ресурсы. — № 4 (2001 р., у співавторстві);
Засолення верхнього шару чорноземних ґрунтів в
залежності від мінералізації поливної води та
терміну зрошення II Водне господарство України.
— № 1-2 (2001 р.); Качество продукции сельскохо
зяйственных культур выращенной при орошении
дренажно-сбросными водами рисовых ороситель
ных систем II Агрохимия. — № 6 (2001 р.).
ЛУЖ БИН
А н а т о л ій
М ихайлович
гідроеколог

Народився у 1948 р.
У 1976 р. закінчив Харківський інститут радіоеле
ктроніки.
Працював інженером лабораторії радіолокації
(1976-1979 рр.); асистентом (1979-1991 рр.); стар
шим викладачем кафедри активних впливів і
радіолокації (1991-1997 рр.); старший викладач
(1997-1998 рр.); з 1998 р. — доцент кафедри гідроекології і водних досліджень Одеського державно
го екологічного університету
Кандидат географічних наук (1993 р.).
Наукові дослідження пов’язані з правовими аспек
тами гідрометеорологічної діяльності, автомати
зацією вимірів показників екологічного стану вод
них об’єктів.

Л У К ’Я Н Е Ц Ь
О л ь га
І в а н ів н а
гідролог

Народилася 15 червня 1961 р. у м. Магнітогорськ
(Російська Федерація).
Закінчила у 1983 р. географічний факультет Київ
ського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
за спеціальністю «гідрологія суші».
Працювала в Українському науково-дослідному гід
рометеорологічному інституті інженером, старшим
інженером (1983-1993 рр.), провідним інженером
(1993-1999 рр.), з 2000 р. — науковим співробітником.
З 2003 р. — асистент кафедри гідрології та гідроекології КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Кандидат геогра
фічних наук за спеціальністю 11.00.07 (2004 р.).
Напрямок наукових досліджень пов’язаний з удо
сконалення методичної бази прогнозування пове
ней і паводків на основі дослідження та математи
чного моделювання процесів формування стоку.
Автор близько ЗО наукових праць, зокрема статей:
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Ein Versuch zur genaueren Bestimmung der Wahrschein
lichkeit maximaler Regen hochwasserabflüsse II XVIII.
Konferenz, d. Donauländer (Грац, Австрія) (1996 p., у
співавторстві); Можливості оцінювання річкового
стоку в Карпатах на найближчі роки з урахуван
ням його багаторічних коливань II Наукові праці
УкрНДГМІ. — Вип. 246 (1998 p., у співавторстві);
Селеві явища на території Карпат. І І Укр. географ,
журнал. — №2 (1999 p.,у співавторстві); Річки Пра
вобережжя Прип’яті в періоди високої водності: по
вторюваність дощових паводків та особливості
гідрологічного режиму II Наукові праці УкрНДГМІ
(1999 p., у співавторстві); Die Struktur des Informa
tions -und Vorhersagesystems im Flußbecken der Theiß
(in der Grenzen der Ukraine)1/XX.Konferenz. d. Donau
länder (Братислава, Словаччина) (2000 p.).

лютик
П етро
М ихайлович
гідролог

Народився 1 липня 1938 р. у с. Вашківці Черні
вецької області.
Закінчив у 1960 р. Чернівецький державний уні
верситет за спеціальністю «гідрологія суші».
Працював інженером на гідрометеостанції Тіхвін
(1960-1961 pp.), старшим науковим співробітни
ком в Чернівецькому державному університеті
(1961-1963 pp.), навчався в аспірантурі при Дер
жавному гідрологічному інституті (1963-1966 pp. ).
У 1966-1987 pp. — молодший науковий співробіт
ник, начальник Карпатської експедиції, старший
науковий співробітник в Українському науководослідному гідрометеорологічному інституті
Кандидат технічних наук, у 1968 р. захистив дисер
тацію «Розрахунки дощового паводкового стоку
Східних Карпат (в межах СРСР)» за спеціальністю
«гідрологія суші».
Наукові дослідження охоплювали питання роз
робки та впровадження в практику методів розра
хунку дощового паводкового стоку гірських річок,
організації експедиційних досліджень процесу
формування максимального зливового стоку.
На протязі багатьох років здійснював науково-ме
тодичне керівництво експедиційними досліджен
нями, що проводились Українським науководослідним гідрометеорологічним інститутом в Ук
раїнських Карпатах.
Автор 80 наукових праць, зокрема статей: Расчет
дождевого паводочного стока рек Карпат НСб. работ по гидрологии. — №5 (1965 p.); Определение
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максимальных расходов дождевых паводков на ре
ках Восточных Карпат II Сб. работ по гидрологии.
— №7 (1967 р.); Экспедиционные исследования вы
дающихся паводков в Карпатах и определение их
максимальных расходов II Труды УкрНИГМИ. —
вып. 116 (1972 р.); Паводки / Климат и опасные ги
дрометеорологические явления в Крыму (1980 р.);
Расчеты паводочного стока на реках Украины и
Молдавии II Труды УкрНИИ Госкомгидромета. —
вып. 217 (1985 р.).
Помер 10 червня 1987 р. у м. Вашківці Чернівець
кої області.
МАКСИМ ОВ
В ален ти н
С е р г ій о в и ч
гідролог

Народився 23 березня 1930 р. в м. Алатирь Чувась
кої АРСР (Російська Федерація).
Закінчив Самарський гідротехнічний інститут
(1953 р.) та аспірантуру при Самарському інже
нерно-будівельному інституті (1956 р.).
Кандидат технічних наук (1957 р.).
Працював у Київському політехнічному інституті
(1956-1961 рр.), в Інституті цивільної авіації (з
1961 р. — доцент, з 1971 р. — зав. кафедрою, з 1979 р.
— проректор з наукової роботи). У 1982 р. очолив
Український гідрометеорологічний інститут.
У 1969 р. захистив докторську дисертацію, доктор
технічних наук.
Фахівець в області фільтрації через греблі, теорії
струменевих течій, гідродинаміки, гідроекології.
Автор понад 150 наукових праць, зокрема Справо
чник по водным ресурсам (1987 р., у співавторстві).

М АКСИМ ОВИЧ
М икола
Ів а н о в и ч
гідролог

Народився 7 березня 1855 р. в Києві.
Закінчив Петербурзький інститут інженерів шля
хів (1878 р.). Працював інженером на будівництві
гідроспоруд, за його проектом та під його керівни
цтвом побудована Київська річкова гавань (1896 р.),
з 1900 р. — професор Київського політехнічного
інституту.
Голова Гідрологічної секції АН України (з 1919 р.).
Член Вищої технічної ради при Комітеті держав
них споруд у Москві (1918 р.).
Автор наукових праць з гідрології річок, регулю
ванню водності на Дніпрі, гідротехнічного будів
ництва, зокрема Днепр и его бассейн (1901 р.).
Помер у 1928 р.
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МАКСИМЧУК
В олодим ир
Л укич
гідролог

Народився в 1927 р. у с. Верхнячка Христинівського району Черкаської області.
В 1947 р. закінчив Київський річковий технікум.
В 1952 р. закінчив Київський гідромеліоративний
інститут за спеціальністю «інженер-гідротехнік».
З 1952 по 1955 рр. навчався в аспірантурі Інститу
ту гідрології та гідротехніки АН УРСР.
Кандидат технічних наук, дисертацію захистив у
1957 році.
З 1963 по 1968 рік працював старшим науковим
співробітника Інституту гідромеханіки АН УРСР.
1967-1970 рр. — начальник відділу берегозахис
них і протизсувних проблем Науково-дослідного і
конструкторсько-технологічного інституту місь
кого господарства.
1970-1974 рр. — доцент кафедри гідрології Київ
ського державного університету імені Тараса Шев
ченка.
Нині працює консультантом у Верховній Раді Ук
раїни.
Наукові інтереси: організація і проектування про
тиерозійних споруд, дослідження зсувних і берего
вих процесів на Чорному морі.
Опублікував більше 40 наукових праць, серед них:
Вопросы проектирования (1959 р., у співавторстві);
Проектирование защитных сооружений на водохра
нилищах (1962 р.); Исследование вдольберегового по
тока наносов на морях и водохранилищах (1965 р.,
у співавторстві).

МАНУКАЛО
В ’я ч е с л а в
О л ек сан др ови ч
гідролог, гідрометеоролог

Народився 2 лютого 1950 р. у Києві.
У 1975 р. закінчив географічний факультет Київ
ського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
за спеціальністю «гідрологія суші».
Працював інженером у відділі гідрологічних про
гнозів Українського бюро погоди (1975-1979 рр.),
молодшим та старшим науковим співробітником
в Українському науково-дослідному гідрометеоро
логічному інституті (1979-1990 рр.), старшим на
уковим співробітником в Українському науководослідному інституті водогосподарсько-екологіч
них проблем (1990-1992 рр.), начальником відділу
Державного комітету України з гідрометеорології
(1992-2000 рр.), начальником управління Міні
стерства екології та природних ресурсів України
(2000-2002 рр.). У 2000-2002 рр. — доцент кафед99

ри гідрології і гідрохімії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. З 2002 р. —
заступник голови Державної гідрометеорологічної
служби.
Кандидат технічних наук, у 1984 р. захистив дисер
тацію «Методика розрахунку гідрографів весняної
повені малих річок України та Молдавії».
Наукові дослідження охоплюють коло питань, по
в’язаних із вивченням процесів формування мак
симального стоку, розробкою методів розрахунку
його характеристик для невивчених в гідрологіч
ному відношенні річок, розрахунком замулення
малих штучних водойм, еколого-економічним об
ґрунтуванням водоохоронних заходів, проекту
ванням мереж гідрологічних спостережень, оцін
кою впливу коливань та змін клімату на річковий
стік.
Здійснював організацію та приймав безпосередню
участь у підготовці низки нормативно-правових
актів та державних програм, спрямованих на роз
виток гідрометеорологічної служби України, зок
рема, Державної програми науково-технічного пе
реоснащення державної системи гідрометеороло
гічних спостережень і базової мережі спостере
жень за забрудненням навколишнього природно
го середовища, Кліматичної програми України.
В 1986-1987 рр. здійснював наукове керівництво
експедиціями із вивчення процесів формування
весняного стоку та процесів замулення малих
штучних водойм в степовій зоні України в ме
жиріччі Дунаю та Південного Бугу. В 1986-1987 рр.
брав участь у польових дослідженнях з оцінки
впливу наслідків аварії на ЧАЕС на стан забруд
нення водних об’єктів в 30-ти кілометровій зоні
навколо ЧАЕС. В 1988-1989 рр. вивчав гідроло
гічний режим в гирловій частині р. Дністер та за
мулення Дністровського водосховища.
Вчений секретар Національного комітету України
із здійснення Міжнародної гідрологічної програ
ми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної про
грами ВМО. Член комісії ВМО із гідрології та між
народної групи експертів країн басейну Дунаю з
регіонального співробітництва в галузі гідрології
в рамках реалізації Міжнародної гідрологічної
програми ЮНЕСКО.
Автор близько 60 наукових праць, зокрема статей:
Метод расчета гидрографов талого и дождевого
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стока на основе типовых графиков водоотдачи и
эмпиричных функций влияния // Труды У Всесоюз
ного гидрологического съезда. — Т. 6 (1989 р., у спів
авторстві); Расчет максимального весеннего стока
малых реч степной зоны Украины П Труды
УкрНДГМИ. — вып. 240 (1991 р.); Осадконакопление в прудах степной зоны Украини II География и
природные ресурсы. — №4 (1991 р.); Концепція еколого-економічного обгрунтування водоохоронних
заходів в басейнах малих річок //Гідротехніка і
меліорація в Україні — вип. 2 (1993 р., у співавтор
стві); Вплив регіональних змін клімату на поверхне
вий стік //Матеріали XIX конференції Дунайських
країн з гідрологічних прогнозів та гідрологічних ос
нов водного господарства (Осієк, Хорватія, 1998 р.,
у співавторстві).
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України. Почесний працівник гідромет
служби України.
М АРТИНЮ К
В іт а л ій
О л е к с ій о в и ч
географ, гідроеколог

Народився 29 липня 1965 року в с. Гоноратка Радивилівського району Рівненської області.
Закінчив у 1991 р. Луцький державний педагогіч
ний інститут ім. Л. Українки за спеціальністю «ге
ографія і біологія».
Працював вчителем географії у школі та гімназії
(1991-1995 рр.), навчався у аспірантурі при Львів
ському національному університеті ім. І. Франка
(1995-1998 рр.). Викладач, старший викладач Рів
ненського інституту слов’янознавства Київського
інституту «Слов’янський університет (з 1998 р.).
Кандидат географічних наук (1998 р.).
Наукові дослідження пов’язані з кадастровою
оцінкою озерних водойм Полісся. Розробив кон
цепцію ландшафтно-лімнологічного аналізу.
Брав участь у польових ландшафтно-лімнологіч
них дослідженнях ключових ділянок та репрезен
тативних басейнових (озерних) геосистем східної
частини Волинського Полісся.
Опубліковано понад 40 наукових праць, зокрема:
Озера України: Довідник (1998 р., у співавторстві);
Ландшафтний метод вивчення озер для цілей їх
раціонального використання П Науковий вісник Волин. держ. ун-ту. Сер. геогр. науки. — №5 (1998 р.);
Ландшафтно-лімнологічні дослідження східної час
тини Волинського Полісся для кадастрових цілей П
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Українське Полісся вчора, сьогодні, завтра (1998 р.);
Ландшафтно-лімнологічний аналіз басейнової
(озерної) геосистеми II Наукові записки Тернопіль
ського ДПУ. Сер. Географія. — №2 (1999 р.); Концеп
туальні основи ландшафтно-лімнологічного аналі
зу II Україна та глобальні процеси: географічний
вимір. — Т. 2 (2000 р.).
М АСЛОВА
Т етян а
В с е в о л о д ів н а
гідролог

Народилася 19 листопада 1948 р. у Мінську (Білорусь).
У 1974 р. закінчила Одеський гідрометеорологіч
ний інститут за спеціальністю «інженер-гідролог».
Працює в Українському науково-дослідному гід
рометеорологічному інституті на посадах техніка,
старшого техніка, інженера, старшого інженера,
молодшого наукового співробітника, з 1990 р. —
наукового співробітника.
Напрямок наукових досліджень: удосконалення
методичної бази прогнозування повеней і паводків на основі дослідження та математичного
моделювання процесів формування стоку.
Автор понад 20 наукових праць, зокрема статей (у
співавторстві): Прогнозирование незарегулированного притока воды в Каневское водохранилище во
втором квартале II Труды УкрНИИ Госкомгидромета. — Вып. 228 (1988 р.); Моделирование динамики
снегонакопления на горных водозборах Украинских
Карпат II Труды УкрНИГМИ.— Вып. 235 (1989 р.);
Mathematische Modellierung des Ablaufes von Schnee
wassergehalten in den Gebirgseinzugsgebieten der Kar
paten unter Berücksichtigung der Orographie II XVII
Konferenz der Donauländer über hydrologische Vorher
sagen und hydrologisch-wasserwirtschaftliche Grundla
gen. (Будапешт, Угорщина) (1994 р.); Засади довго
термінового прогнозування максимальних весняних
витрат на річках Карпат в інтервальних оцінках
II Наукові праці УкрНДГМІ. — Вип. 246 (1998 р.);
Schneereiche Winter im Transkarpatengebiet und Inten
sität der Lawinenerscheinungen und Schneeschmelz
hochwässer I I XX Konferenz der Donauländer. (Брати
слава, Словаччина) (2000 р.).
Нагороджена медалями «Ветеран праці« та «У па
м’ять 1500-річчя Києва».
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Медведев
О л ег
Ю р ій о в и ч
гідрогеолог, гідроеколог

Народився 7 травня 1963 р. у селищі Шахтарське
Анадирського району Магаданської області.
У 1980-1981 рр. працював автослюсарем у Татарбунарському АТП на Одещині.
Закінчив геолого-географічний факультет Одесь
кого державного університету ім. І.І.Мечнікова в
1989 р. за спеціальністю «гідрогеологія і інженерна
геологія».
Працює з 1989 р. в Одеській гідрогеолого-меліоративній експедиції. З 1990 р. — начальник експедиції.
Кандидат геолого-мінералогічних наук, у 1994 р.
захистив дисертацію «Вплив сучасних тектоніч
них рухів на розвиток геологічних та інженерногеологічних процесів у північно-західному При
чорномор’ї» за спеціальністю «інженерна геологія,
мерзлотознавство і ґрунтознавство».
Напрямки наукових досліджень: вивчення підзем
них та поверхневих водних джерел південного за
ходу Одеської області (динаміка, зміна хімічного
складу, оцінка придатності води для питних цілей,
іригації тощо); тектонічні і неотектонічні рухи
земної кори і їх вплив на водні ресурси, екологічні
наслідки, вплив на людину взагалі; вивчення ант
ропогенної дії на поверхневі, підземні і дренажноскидні води.
У 1999 року брав участь в організації та прове
денні Міжнародної екологічної науково-дослід
ницької експедиції «Межиріччя Дунай-Дністер».
З 2000 р. член-кореспондент Міжнародної Ака
демії наук екології і безпеки життєдіяльності
(МАНЕБ) по секції «Екологія».
Автор понад 30 наукових праць, зокрема статей:
Гідрогеологічне обґрунтування експлуатації зрошу
вальних систем на тлі дренажу//Водне господарст
во України. — №3 (1997 р.); Некоторые аспекты
массовых деформаций зданий и сооружений в
г.Одессе //Докл. РАН. — т.360, N°1 (1998 р.); Неко
торые особенности формирования состава и за
грязнения грунтовых вод П Сб. матер. IV междунар.науч.-тех. конгресса «Питьевая вода-98» (Оде
са) (1998 р.); Некоторые особенности Черногорско
го и Ванского землетрясений. //Вестник МАНЭБ.-№12 (36) (2000 р.); Гидрохимическая обста
новка на Сасыкском водохранилище П Гідрологія,
гідрохімія і гідроекологія — N°2 (2001 р.).
У 1988 році нагороджений Дипломом та медаллю
АН УРСР за кращу студентську роботу.
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М ИХАЛЬСЬКА
Л ю бов
Д м и т р ів н а
гідролог

Народилась 11 серпня 1932 р.у с. Плиски Борзнянського району Чернігівської області.
У 1956 р. закінчила Київський державний універ
ситет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «гідроло
гія суші».
Працювала інженером в інституті «Теплоенергопроект» (1956-1962 рр.), старшим інженером в
Інституті гідрології і гідротехніки (1962-1963 рр.),
інженером, молодшим науковим співробітником,
старшим науковим співробітником в Українсько
му науково-дослідному гідрометеорологічному
інституті (1963-1988 рр.).
Кандидат технічних наук, у 1974 р. захистила ди
сертацію «Умови формування та розрахунки мак
симальних зливових витрат води на річках і тим
часових водотоках степової зони ЄТС».
Наукові дослідження охоплювали питання уза
гальнення характеристик максимального зливо
вого стоку та розробку їх розрахунку.
Автор ЗО наукових праць, зокрема: Паводки / Ре
сурсы поверхностных вод СССР. — т.6, вып. 1-3
(1967,1969,1970 рр., у співавторстві) та статті: Оп
ределение расчетных характеристик дождевых па
водков на реках Украины и Молдавии// Труды УкрНИГМИ. — вып. 175 (1979 р., у співавторстві); Оп
ределение максимальных расходов воды дождевого
стока с малых водосборов равнинной территории
Украины// Труды УкрНИГМИ. — вып. 183 (1980 р.,
у співавторстві); Оценка стока наносов со склонов и
малых водосборов за период весеннего снеготаяния
на равнинной территории Украины П Труды Укр
НИГМИ— вып. 192 (1982 р., у співавторстві); Опре
деление максимальных паводочных расходов воды рек
Украинских Карпат П Гидрология Карпат (1982 р.,
у співавторстві).

М О ЗГУ Н О В
Г р и г о р ій
Ів ан ов и ч
гідролог

Народився 27 вересня 1929 р. на хуторі Зарєччя
Росошанського району Воронезької області (Росій
ська Федерація).
У 1956 р. закінчив Одеський гідрометеорологічний
інститут.
Працював інженером-гідрологом Державного гід
рологічного інституту (м. Ленінград, Росія) (19561958 рр.); інженером-гідрологом Одеської зсувної
станції Причорноморської комплексної геолого
розвідувальної експедиції тресту «Дніпрогеологія»
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(1959-1966 рр.); асистентом (1966-1969 рр.), стар
шим викладачем (1969-1974 рр.), доцентом кафед
ри гідрології та гідрометрії ОГМІ (1974-1988 рр.).
Кандидат технічних наук, у 1972 р. захистив дисер
тацію «Турбулентність природних потоків (на при
кладі р. Дністер)».
Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями в га
лузі динаміки руслових процесів.
Експедиційні дослідження проводив на Дністрі,
Турунчуку, в басейні р. Ріоні (Грузія).
Опубліковано більше 20 наукових праць, зокрема:
Влияние русловых форм на распределение интен
сивности турбулентности в открытом потоке
(1973 р.); Корреляционные и спектральные харак
теристики взвесенесущего руслового потока на пря
молинейном участке и в яме размыва (1973 р.);
Расчет масштаба преобладающих турбулентных
возмущений в открытом потоке (1974 р.).

мокляк
В ладислав
Ів а н о в и ч
гідролог

Народився 18 березня 1909 р. у Києві.
В 1931 р. закінчив Київський інженерно-меліора
тивний інститут за спеціальністю «інженер-меліоратор».
Працював інженером-гідротехніком Київської об
ласної меліоративної контори (1931 р.), інжене
ром-гідротехніком проектно-виробничого бюро
«Ульбастрой ГЕС» (Алтайський край, Росія) (19311938 рр.), молодшим науковим співробітником,
старшим науковим співробітником, завідувачем
відділу інституту гідрології і гідротехніки АН
УРСР (1938-1962 рр.), завідувачем лабораторії Ук
раїнського науково-дослідного гідрометеорологіч
ного інституту (1963-1969 рр.); завідувачем секто
ра Українського науково-дослідного інституту гід
ротехніки і меліорації (1970-1976 рр.).
У 1945 р. захистив кандидатську дисертацію «Нор
ми випаровування з водної поверхні на території
УРСР», у 1966 р. захистив докторську дисертацію
«Формування максимальних витрат від талих вод
та їх розрахунок», доктор технічних наук.
Зробив значний внесок у розвиток української гі
дрології, зокрема досліджень формування павод
кового стоку, розробки методів цього розрахунку.
Ним розроблені: методика розрахунку витрат води
весняної повені річок України і Молдавії; методи
ка розрахунку трансформації витрат води в період
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весняної повені і дощових паводків в річкових си
стемах; принципова схема побудови одиничного
(елементарного) гідрографу стоку; теоретично об
ґрунтував і рекомендував методику розрахунку
впливу системи водосховищ в басейні річки на
максимальні витрати води.
Підготував 10 кандидатів наук.
Автор більш ніж 110 наукових праць, зокрема: Ма
ксимальні витрати від талих вод на річках УРСР
(1957 р.); Гідрологічні розрахунки для річок України
(1962 р., у співавторстві); Расчеты расходов полово
дья с помощью универсального гидрографа (1967 р.,
у співавторстві) та статей: Расчеты трансформа
ции паводков в естественных условиях при недо
статочных гидрометрических данных.// Тр. ОГМИ. — Вып. X V (1958 р.); Построение гидрографов
по уточненным генетическим формулам П Метео
рология и гидрология. — №9 (1958 р.); О построе
нии единичного гидрографа П Тр. УкрНИГМИ. —
Вып. 51 (1965 р.); К расчетам движения волны попу
ска П Тр. УкрНИГМИ. — Вып. 51 (1965 р.); О мето
дике учета регулирующего влияния системы водо
хранилищ в бассейне на максимальные расходы. П
Тр. УкрНИГМИ. — Вып. 73 (1967 р.); Методика
учета влияния одамбирования русла на расходы по
ловодья. П Тр. УкрНИГМИ. — Вып. 101 (1971 р.); Об
оценке влияния осушительных мелиораций на неко
торые характеристики стока малых рек Полесья и
Лесостепи УССР. П Тр. ГГИ. — Вып. 208 (1973 р.).
Помер 27 травня 1976 р.
М ОЛЬЧАК
Я рослав
О л ек сан дрови ч
гідротехнік, гідроеколог

Народився 26 грудня 1943 р. у с. Сарнівка (Литва)
Луцького (Торчинського) району на Волині.
Закінчив гідромеліоративний факультет Україн
ського інституту інженерів водного господарства
(м. Рівне) у 1970 р. за спеціальністю «інженер гід
ротехнік» та аспірантуру (1973 р.).
У 1973 р. захистив дисертацію «Розрахунок макси
мальних дощових витрат малих річок та тимчасо
вих водотоків Українського Полісся» за спеціаль
ністю 15.14.09 — «гідравліка та інженерна гідро
логія» на здобуття наукового ступеня кандидат тех
нічних наук.
Працював: асистентом, старшим викладачем, до
центом в Українському інституті інженерів водно
го господарства (1973-1981 рр.);у 1982-1998 рр. —
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доцентом, професором, зав. кафедрою фізичної
географії в Луцькому державному педагогічному'
інституті ім. Лесі Українки (з 1993 р. — Волинсь
кий державний університет ім. Лесі Українки); з
2000 р. — зав. кафедрою екології та безпеки жит
тєдіяльності Луцького державного технічного уні
верситету.
У 1987 р. захистив дисертацію «Дощовий стік в
умовах осушувальних меліорацій» за спеціальністю
11.00.07 — «гідрологія суші, водні ресурси», док
тор географічних наук.
Наукові дослідження в області вивчення деградації
ґрунтів в умовах антропогенних навантажень і
розробки шляхів підвищення їх родючості, вив
чення еколого-економічних проблем водокорис
тування, дослідження річок, озер, джерел, а також
еколого-гідрогеохімічна оцінка території в умовах
техногенних навантажень.
Підготував 7 кандидатів наук.
Автор понад 230 наукових і навчально-методичних праць, зокрема: Дождевой сток зоны избыточ
ного увлажнения Украины (1984 р.); Переувлаженные почвы и их мелиорация (1984 р., у співавтор
стві); Формирование и расчет дождевого стока в ус
ловиях осушительных мелиораций (1992 р.); Дегра
дація грунтів та шляхи підвищення їх родючості
(1998 р., у співавторстві); Річки Волині (1999 р., у
співавторстві); Озера Волині (2000 р., у співавтор
стві); Глобальні катастрофи: вчора, сьогодні, завт
ра (1998 р., у співавторстві); Загальне землезнавст
во (1997 р., у співавторстві); Еколого-економічні ос
нови водокористування в Україні (2000 р., у співав
торстві); Український словник-довідник з екології

(2001 р., у співавторстві).
Відмінник народної освіти УРСР (1990 р.), акаде
мік УЕАН з 1995 р.
НАБИВАНЕЦЬ
Б огдан
Й оси п ович
гідрохімік

Народився 2 грудня 1931 р. в м. Ужгород (тоді —
Чехословаччина).
Закінчив Ужгородський державний університет за
спеціальністю «хімік-аналітик» у 1954 р. та аспі
рантуру при Інституті загальної та неорганічної
хімії АН УРСР (1957 р.).
У 1957 р. захистив кандидатську дисертацію «Вив
чення сполук молібдену в розчині», кандидат хі
мічних наук.
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У 1957-1961 рр. — молодший науковий співробіт
ник, 1961-1969 рр. — старший науковий співро
бітник Інституту загальної та неорганічної хімії
АН УРСР, 1969-1974 рр. — зав. відділу гідрохімії
Інституту гідробіології АН УРСР, 1975-1981 рр. —
зав. кафедри аналітичної хімії Київського політех
нічного інституту, 1990-2001 рр. — професор ка
федри аналітичної хімії хімічного факультету
Київського національного університету імені Та
раса Шевченка.
Доктор хімічних наук, у 1969 р. захистив дисер
тацію «Стан у розчинах та реакція сполук деяких
елементів IV-VI груп періодичної системи».
Підготував 17 кандидатів та одного доктора наук.
Експедиційні дослідження проводив на водосхо
вищах Дніпра у 1969-1974 рр.
Автор понад 250 наукових і навчально-методич
них праць, зокрема (у співавторстві):Хроматогра
фический анализ (1979 р.); Кинетические методы
анализа природных вод (1981 р.); Формы миграции
металлов в пресных поверхностных водах (1986 р.);
Аналітична хімія природного середовища (1996 р.);
Осонови хроматографічного аналізу (2002 р.).
НАБИВАНЕЦЬ
Ю р ій
Б огданови ч
гідрохімік, гідроеколог

Народився 15 серпня 1962 р. в Ужгороді.
У 1984 р. закінчив географічний факультет Київ
ського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
за спеціальністю «гідрологія суходолу».
У 1984-1995 рр. працював у відділі екологічної фі
зіології та водної токсикології, відділі гідрохімії:
інженер, молодший науковий співробітник, науко
вий співробітник, старший науковий співробітник.
Кандидат географічних наук, у 1992 р. захистив
кандидатську дисертацію «Вміст та форми мігра
ції цинку та свинцю у водоймах Північно-Західного Причорномор’я» за спеціальністю «гідрологія
суші, водні ресурси, гідрохімія».
У 1995-2001 рр. працює в Інституті гідробіології
НАН України: завідуючий радіоізотопним ком
плексом, старший науковий співробітник відділу
радіоекології.
У 1998-2000 рр. — науковий співробітник-досліджувач Національного університету Янг-Мінг, м. Тайбей (Тайвань).
З 2001 р. — старший науковий співробітник від
ділу гідрохімії Українського науково-дослідного
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гідрометеорологічного інституту Міністерства еко
логії та природних ресурсів України.
Вперше було оцінено вміст та досліджені форми
міграції цинку та свинцю у воді та донних відкла
дах лиманів Північно-Західного Причорномор’я
та української частини р. Дунай. Результати дослід
жень були використані при підготовці урядових
нормативних документів, спрямованих на оптимізацію водокористування у південних регіонах
України. Результати наукових досліджень рівнів
забруднення водойм 30-ти кілометрової зони від
чуження Чорнобильської АЕС та процесів міграції
та розподілу радіонуклідів цезію-137 та стронцію90 між різними ланками водних екосистем вико
ристовувались для розробки заходів, спрямованих
на ліквідацію наслідків аварії. Нині вивчає форми
міграції важких металів та радіонуклідів у природ
них водних екосистемах, займається розробкою
експресних методів їх кількісного визначення, а
також впровадженням сучасних інформаційних
технологій у сфері контролю та управління еко
логічним станом довкілля.
Проводив експедиційні дослідження ДніпровськоБузького, Березанського, Тілігульського, Дністров
ського лиманів, озера Сасик, дослідження як на ук
раїнській частині р. Дунай, так і на території Ру
мунії, Болгарії, Угорщини, Югославії, Австрії під
час І Міжнародної дунайської експедиції (1989 р.),
та на болгарській частині р. Дунай (1990-1991 рр.);
на каскаді дніпровських водоймищ (1992-1995 рр.);
у 30-ти кілометровій зоні відчуження Чорнобиль
ської АЕС (1996-1998 рр.).
Автор понад 50 наукових праць, серед яких статті:
Применение метода инверсионной вольтамперометрии для определения свободных и связанных в ком
плексы ионов цинка и свинца в природных водах II
Гидробиологический журнал. — т. 24, №1 (1988 р., у
співавторстві); Исследование существующих форм
цинка и свинца в природных водах // Гидробиологи
ческий журнал. — т. 25, №3 (1989 р.); Влияние рас
творенного органического вещества на миграцию
цинка и свинца в воде р. Дунай и в водоемах северозападного Причерноморья II Водные ресурсы. — №5
(1991 р., у співавторстві); Роль органических веществ
в миграции железа в Киевском водохранилище II Ги
дробиологический журнал. — т.30, №5 (1995 р.);
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Distribution of 137Cs in soli along Ta-han River valley in
Tau-Yuan County in Taiwan II Journal of Environmental
Radioactivity. — № 54 (3) (2001 p., у співавторстві).

НАГАЄВА
С в іт л а н а
П а в л ів н а
гідролог

Народилася 15 вересня 1961 р. у Черкасах.
Закінчила у 1983 р. Одеський гідрометеорологіч
ний інститут за спеціальністю «гідрологія суші».
Працювала співробітником науково-дослідного се
ктора ОГМІ (1985-1988 pp.); асистентом кафедри
гідрології суші (1988-2000 pp.); з 2001 р. — доцент
кафедри прикладної екології
Захистила у 1988 р. кандидатську дисертацію «Осо
бливості характеристик паводкового стоку в зоні
зрошування Причорномор’я».
Наукові дослідження пов’язані з оцінкою забруд
нення прибережної акваторії Чорного моря.
Автор понад 20 наукових та навчально-методич
них праць.

Н А ЗА РО В
В ік т о р
О лек сан дрови ч
гідролог

Народився 31 березня 1893 р. у селищі Сатка (за
раз — Челябінської області, Російська Федерація).
Закінчив Петроградський інститут інженерів шля
хів сполучення (1922 p.). У 1923-1930 pp. — завіду
вач гідрометеорологічної частини Гідрометслуж
би УРСР:, 1930-1937 pp. — заступник директора
науково-дослідного Гідрометеорологічного інсти
туту, 1937-1941 pp. — начальник сектора гідроло
гічних прогнозів.
У 1941-1945 pp. — учасник Великої вітчизняної
війни, начальник відділу Гідропрогнозу СРСР, під
полковник.
У 1946-1949 pp. — заступник директора, директор
Київської науково-дослідної гідрологічної обсер
ваторії.
Протягом 1949-1961 pp. очолював кафедру гідро
логії суші географічного факультету Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Вивчав режим стоку річок України та розробляв
методи гідрологічних прогнозів. Проводив дослід
ження, пов’язані з вирішенням важливих народ
ногосподарських проблем (будівництво Дніпров
ської ГЕС, обводнення Донбасу і Криворіжжя то
що). Разом з Є. В. Опоковим та А. В. Огієвським роз
робив методи прогнозів висоти весняного водо
пілля Дніпра та його приток. Зробив значний вне110

сок у становлення гідрологічного прогнозування в
Україні.
Автор численних наукових публікацій зокрема: На
слідки довготермінових завбачень висот водопіль
рік Дніпра, Прип’яті, Десни і Південного Бугу за
1928р. Підсумки 5-річного досвіду завбачень (1928 р.);
Катастрофічна повідь 1931 р. на Дніпрі та її зав
бачення (1934 р., у співавторстві); Середній бага
торічний стік, коефіцієнти стоку та їх розподіл
по території УРСР // Вісник метеорології та гідро
логії — №5 (1935 р.).

Нагороджений орденом Червоної Зірки.
Помер 26 вересня 1961 р.
ОБОДОВСЬКИЙ
О лек сан др
Г ригорович
гідролог, гідроеколог

Народився 18 січня 1958 р. у Києві.
Закінчив в 1980 р. Київський державний універси
тет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «географгідролог».
Працював інженером, старшим інженером інфор
маційно-обчислювального центру географічного
факультету Київського університету (1980-1989 рр.).
Асистент (1989-1992 рр.), з 1992 р. — доцент, з
2003 р. — професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського наці
онального університету імені Тараса Шевченка.
З 1995 р. — заступник декана географічного фа
культету з наукової роботи.
У 1988 р. у Московському державному універси
теті ім. М.В. Ломоносова захистив кандидатську
дисертацію «Руслоформуючі витрати води річок
рівнинної частини України» за спеціальністю
11.00.07 — «гідрологія суші, водні ресурси, гідро
хімія». У 2002 р. захистив докторську дисертацію
«Регіональний гідролого-екологічний аналіз рус
лових процесів» за спеціальністю 11.00.07 — «гід
рологія суші, водні ресурси, гідрохімія».
Наукові дослідження пов’язані з розробкою теоре
тичних засад гідролого-екологічного аналізу рус
лових процесів, з оцінкою стійкості русел річок,
дослідженням руслових процесів на гірських річ
ках та розробкою протипаводкових заходів, ство
ренням системи моніторингу руслових процесів,
дослідженням руслових процесів в нижніх б’єфах
ГЕС, управлінням водогосподарськими комплек
сами в басейнах гірських річок, управлінням вод
ними ресурсами в басейнах річок, дослідженням
проблем транскордонних річок.
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Підготував одного кандидата наук.
Експедиційні дослідження на р. Об (Західний Си
бір); р. Алдан (Східна Якутія); Північно-Кримсь
кому каналі; р. Десна (у межах України); Кілійському гирлі р. Дунай; у нижніх б’єфах Дніпровських
водосховищ; р. Сула; Прип’ять, на річках басейну
Тиси (Закарпаття).
Опубліковано понад 120 наукових і навчально-методичних праць, зокрема: Малірічки України (1991 р.,
у співавторстві); Природні умови Канівського
Придніпров’я та їх вивчення (1992 р., у співавтор
стві); Руслові процеси (1998 р.); Загальна гідрологія
(2000 р., у співавторстві); Київ як екологічна систе
ма: природа — людина — виробництво — екологія
(2001 р., у співавторстві); Гідролого-екологічна
оцінка руслових процесів (на прикладі річок Укра
їни) (2001 р.); Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів // Гідро
логія, гідрохімія і гідроекологія. — Т. 2 (2001 р.).

У 2003 р. нагороджений Почесною грамотою Міні
стерства освіти і науки України.
ОВЧАРУК
В а л е р ія
А н а т о л іїв н а
гідролог

Народилася 22 березня 1970 р. в Одесі.
Закінчила у 1992 р. Одеський гідрометеорологіч
ний інститут.
Працювала стажистом-дослідником кафедри гід
рології суші Одеського гідрометеорологічного ін
ституту (1992-1993 рр.); інженером-гідрологом 1-ї
категорії Одеського обласного центру з керування
водними ресурсами (Облводгосп) (1996-1997 рр.). У
1997-2000 рр. — асистент, з 2000 р. — доцент кафе
дри гідрології суші Одеського гідрометеороло
гічного інституту.
Кандидат географічних наук, у 1999 р. захистила
дисертацію «Розрахункові характеристики макси
мального стоку весняної повені у басейні р, Сіверський Донець» за спеціальністю «гідрологія суші,
водні ресурси, гідрохімія».
Наукові дослідження пов’язані з розрахунками ма
ксимального стоку річок.
Автор близько 20 наукових праць, зокрема статей:
0 расчётных максимумах руслового стока в бассей
не р. Северский Донец // Метеорологія, кліматологія
1гідрологія. — №35 (1998 р.); Исследование структу
ры формулы максимального стока весеннего полово
дья И.А.Железняка / / Метеорологія, кліматологія і
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гідрологія. — №40 (2000 р.); Методы рассчёта мак
симального стока в бассейне р.Северский Донец //
Метеорологія, кліматологія і гідрологія. — №41
(2000 р., у співавторстві); Особенности формирова
ния максимального стока весеннего половодья в ус
ловиях юга лесостепной зоны Украины (по матери
алами Нижнедевицкой ВБС) //Гідрологія, гідрохімія
і гідроекологія. — №2 (2001 р.); Формирование мак
симального стока весеннего половодья в условиях
юга Украины) //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.
— №4 (2002 р., у співавторстві).

О Г ІЄ В С Ь К И Й
А н а т о л ій
В олодим ирович
гідролог

Народився 31 серпня 1894 р. у м. Стародуб на
Брянщині (Росія).
Закінчив прискорені курси військово-інженерного училища (1916 р.), 1916-1917 рр. — прапорщик
інженерних військ, учасник Першої світової вій
ни. Учасник Громадянської війни 1918-1920 рр.
У 1921-1923 рр. — технік Українського торфового
комітету, 1923 р. — губернський спеціаліст з гідро
логії у Києві. 1923-1924 рр. — інженер гідротехніч
ного відділення Мостової відновлювальної орга
нізації Наукового інституту шляхів сполучення. У
1924 р. закінчив інженерно-будівельний факультет
Київського політехнічного інституту.
З 1924 р. — науковий співробітник кафедри гідро
логії Київського політехнічного інституту, у
1926-1933 рр. — в Інституті водного господарства
АН УРСР (нині — Інститут гідромеханіки), зав.
відділом гідрології. У 1928-1932 рр. керував служ
бою гідрологічного оповіщення Дніпробуду. З
1929 р. веде викладацьку роботу у Київському вод
ному технікумі. З 1931 р. — на посаді професора
Київського інженерно-меліоративного інституту,
з 1932 р. — зав. кафедри гідрології, гідрометрії та
гідрології.
У 1935 р. присвоєно наукове звання доктора тех
нічних наук.
З 1938 р. — зав. відділу річкового стоку Інституту
гідрології АН УРСР.
У 1941-1944 рр. — в евакуації., консультант Уп
равління гідрометеорологічної служби Сибірсько
го відділення АН СРСР (Новосибірськ), викладав
у Томському університеті.
З 1944 р. — зав. кафедри гідрології Київського
гідромеліоративного інституту та зав. відділом
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Інституту гідрології та гідротехніки АН УРСР, та
кож у 1944-1946 рр. працював у Київській гідроме
теорологічній обсерваторії.
Займався розробкою теорії основних закономір
ностей формування поверхневого стоку річкових
басейнів і на їх основі — методи гідрологічних
прогнозів та розрахунків.
Автор понад 100 наукових праць, зокрема: Гідро
метрія (1930 р., у співавторстві); Производство ос
новных гидрометрических работ (1930 р.); Режим
стока Верхнего и Среднего Днепра: за период с нача
ла наблюдения до 1929-30 гг. (1932 р.); Гидрометрия
и производство гидрометрических работ (1934 р.);
Гидрология суши (3 видання, 1936-1951 рр.); Фор
мування максимумів та обчислення їх характерис
тик для водотоків УРСР (1940 р.); Основные зако
номерности в процессах стока на речных бассейнах
(1945 р.); Гідрологічні розрахунки для річок УРСР
(при відсутності спостережень) (1949 р., у співав

торстві).
Помер 3 квітня 1952 р.

ОДРОВА
Т етян а
В о л о д и м и р ів н а
гідролог

Народилася 22 квітня 1923 р. у Сімферополі.
Закінчила у 1946 р. Одеський гідрометеорологіч
ний інститут за спеціальністю «гідрологія суші».
Працювала старшим викладачем кафедри викори
стання водної енергії Одеського гідротехнічного
інституту (1951-1952 рр.). Асистент (1952-1956 рр.),
старший викладач (1956-1958 рр.), доцент (19581979 рр.); у 1959-1961 рр. — декан гідрологічного
факультету, з 1979 р. -професор кафедри гідрології
суші Одеського гідрометеорологічного інституту.
Кандидат географічних наук; у 1956 р. захистила
дисертацію «Питання формування схилового та
яружно-балкового стоку при весняному снігота
ненні».
Наукові дослідження присвячені питанням гідро
фізики.
Експедиційні дослідження в Карпатах, на Далеко
му Сході, у Закавказзі, на півдні Молдови та Ук
раїни.
Автор понад ЗО наукових та навчально-методичних праць, зокрема Гидрофизика водоемов суши
(1979 р.).
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О К С ІЮ К
О л ь га
П е т р ів н а
гідроеколог, гідробіолог

Народилася 1 вересня 1930 р. в Києві.
Закінчила у 1953 р. біологічний факультет Київ
ського державного університету ім.Т.Г. Шевченка
за спеціальністю «біолог-ботанік».
У 1953-1961 рр. — в Київському державному уні
верситеті ім.Т. Г.Шевченка: асистент, старший ви
кладач.
З 1961 р. — в Інституті гідробіології НАН України:
старший науковий співробітник відділу санітарної
гідробіології, зав. відділом санітарної гідробіології
(1977-1981 рр.), заступник директора інституту
(1981-1984 рр.), зав. відділом санітарної гідробіо
логії (1984-1990 рр.), головний науковий співробіт
ник відділу санітарної гідробіології (1990-1996 рр.),
головний науковий співробітник відділу гідрології
та управління водними екосистемами (з 1996 р.).
У 1958 р. захистила кандидатську дисертацію
«Флора діатомових водоростей озер Волинської
області та її історія» за спеціальністю «ботаніка».
У 1974 р. захистила докторську дисертацію «Фіто
планктон і фітобентос каналів (формування, роз
поділ, значення та шляхи регулювання)» за спеці
альністю «ботаніка», доктор біологічних наук.
Провідний спеціаліст у галузі санітарної гідробіо
логії, вивчення внутрішньоводоймних процесів
формування і оцінки якості води різних водних
об’єктів. Розробила основні положення і принци
пи екологічної оцінки впливу гідротехнічних
об’єктів на водні екосистеми (гідроекоОВОС).
Брала участь у створенні комплексної екологічної
класифікації якості поверхневих вод суші та есту
аріїв України. Розробила екологічне обґрунтуван
ня математичних моделей та системи розрахунків
якості води в умовах впливу гідротехнічних об’єк
тів. Нею визначено біологічні параметри екологоінженерних моделей, дано кількісну оцінку зв’язку
цих параметрів з факторами, що спричиняються
роботою гідротехнічних об’єктів. Розвиває новий
напрямок — інженерну гідроекологію, розробляє
екологічні основи управління прісноводними еко
системами України в умовах антропогенного впли
ву з метою їх охорони та поліпшення якості води.
Підготувала 11 кандидатів наук та консультант 7
докторських дисертацій.
Брала участь у експедиційних дослідженнях на ка
налах України, річках Дніпро, Десна, Дунай, Буг,
Дніпровсько-Бузькому та Дністровському лиманах,
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озерах Волині, малих річках України. У складі груп
міжнародних експертів працювала на водних
об’єктах Фінляндії та на р. Дунай (гідрокомплекс
Габчиково, Словаччині).
Автор близько 200 наукових праць, зокрема: Виз
начник прісноводних водоростей УРСР. — Т XI.
Діатомові водорості (1960 р., у співавторстві);
Экологические проблемы межбассейновых перебро
сок стока (1984 р., у співавторстві); Управление ка
чеством воды в каналах (1986 р., у співавторстві);
Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды
(1987 р., у співавторстві); Экологическая оценка
воздействия гидротехнического строительства на
водные объекты (1990 р., у співавторстві); Гидроби
ология каналов Украинской ССР (1990 р., у співав
торстві); Управление состоянием экосистемы и ка
чеством воды в устьевом участке Днепра (1996 р.);
Методика встановлення і використання екологіч
них нормативів якості поверхневих вод суші та ес
туаріїв України (2001 р., у співавторстві); Состоя
ние экосистемы Киевского участка Каневского во
дохранилища и пути его регулирования (1999 р., у
співавторстві); Екологічні вимоги до правил експлу
атації дніпровських водосховищ (2002 р., у співав

торстві).
Заслужений діяч науки і техніки України; лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки,
Премії НАН України ім. М.Г. Холодного.
О Л ІФ Е Р О В
А вгуст
М иколайович
географ, гідролог

Народився 12 серпня 1925 р. у Феодосії Кримської
області.
Закінчив у 1949 р. географічний факультет Перм
ського університету за спеціальністю «географ-гідролог».
Працював на заводі №10 Наркомату боєприпасів в
м. Перм (1942-1945 рр.); студент Пермського дер
жавного університету (1945-1949 рр.); аспірант Мо
сковського державного університету (1950-1953 рр.).
У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію «Ме
тодика польових та лабораторних досліджень сто
ку» за спеціальністю 11.00.07 — «гідрологія сухо
долу».
У 1954-1961 рр. — молодший науковий співробіт
ник та зав. відділом Кримської гірсько-лісової до
слідної станції, старший науковий співробітник
Інституту мінеральних ресурсів (1961-1974 рр.);
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доцент (1974-1988 рр.), професор (1988-1999 рр.;
Сімферопольського держуніверситету; з 1999 р. —
професор Таврійського національного університе
ту ім. В. І. Вернадського.
Доктор географічних наук, у 1986 р. захистив ди
сертацію «Аналіз фізико-географічних факторів
селеутворення і ландшафтно-технічні протиселеві
системи в гірських країнах півдня Європейської
частини СРСР» за спеціальностями: 11.00.01 — «фі
зична географія, геофізика і геохімія ландшафтів'
та 11.00.04 — «геоморфологія і палеогеографія».
Наукові дослідження пов’язані з розробкою гео
графічного напрямку в селезнавстві, вивченням
селевих потоків в гірському Криму та Українських
Карпатах, розробкою методології питань селезнавства, геоінформаційних систем «Селі України» та
«Річки Криму».
Експедиційні дослідження — гірський Крим, Ук
раїнські Карпати, р. Хуанхе (Китай), Чорноморське
узбережжя Кавказу. Брав участь у роботі Китайсь
ко-Радянської Середньохуанхейської протиерозій
ної експедиції.
Автор близько 350 наукових праць, зокрема: Борь
ба с эрозией и селевыми паводками в Крыму (1963 р.);
Реки и озера. Природа Крыма (1966 р., у співавтор
стві); Меры борьбы с селевыми потоками на терри
тории Украинской ССР (1968 р.); Климат. Реки. Се
левые явления II Гидрогеология СССР. — т. VIII
(1970 р.); Селеопасные районы Советского Союза
(1976 р., у співавторстві); Географические аспекты
мелиорации селевых ландшафтов (1982 р.); Устья
рек (1985 р.); Сели /I Экологическая геология Украи
ны. Справочное пособие (1993 р.); Водные ресурсы
континентов (1988 р., у співавторстві); Общая ги
дрология (1998 р.).
Нагороджений медалями «За доблесну працю», «Ве
теран праці»; «Китайсько-Радянська дружба» (Китай).
ОНИЩ УК
В асиль
В а р ф о л о м ій о в и ч
гідрот ехнік, гідролог

Народився 14 травня 1942 р. у с. Човновиця Іллінецького району (зараз Оратівський) Вінницької
області.
У 1959-1963 рр. — робітник БМУ радіозв’язку (сто
ляр, шофер, тракторист, монтажник).
У 1968 р. закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «інженер-гідротехнік».
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У 1968-1971 рр. працював у проектних інститутах
(Укррибпроект, Київпроект).
У 1971-1974 рр. аспірант УкрНДІ гідротехніки і
меліорації.
У 1974-1983 рр. — науковий співробітник УкрНДІГІМ.
Кандидат технічних наук, у 1979 р. захистив дисер
тацію «Дослідження впливу неоднорідності ґрун
тів, що складають русла передгірних ділянок рі
чок, на значення нерозмиваючих швидкостей» за
спеціальністю «гідравліка і інженерна гідрологія».
У 1983-2001 рр. — старший науковий співробіт
ник Інституту гідротехніки і меліорації УААН.
В Київському університеті працює з 2001 р. стар
шим науковим співробітником НДЛ гідроекології
та гідрохімії кафедри гідрології та гідроекології
Наукові інтереси: вивчення закономірностей роз
витку руслових процесів гірських річок і на основі
результатів польових, лабораторних і теоретичних
досліджень розробка практичних рекомендацій
щодо раціонального протипаводкового захисту
територій.
Експедиційні дослідження проводив на річках Ук
раїнських Карпат та Полісся (1975-1982 рр.), на Сіверському Донці та Кубані (1982-1986 рр.), на Пів
нічно-Кримському каналі та Дунаї (1986-1990 рр.),
на річках басейну Тиси (1990-2002 рр.).
Автор понад 70 наукових праць і 12 авторських
свідоцтв про винаходи. Основні статті: Экспери
ментальные исследования самоотмостки русел
предгорных участков рек I I Мелиорация и водное
хозяйство. — вып. 38 (1976 р., у співавторстві); Оп
ределение неразмывающих скоростей для неодно
родных несвязных грунтов. I I Эрозионные и селевые
процессы и борьба с ними. — Вып. 6. (1978 р., у
співавторстві); Физическое моделирование русловых
процессов горных рек I I Мелиорация и водное хозяй
ство. — вып. 70 (1989 р., у співавторстві); Методо
логічні аспекти раціонального регулювання русел
гірських річок И Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Екологічні та соціальноекономічні аспекти катастрофічних стихійних
явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви.»
(Рахів, 1999 р., у співавторстві); Наукові основи ре
гулювання руслових процесів гірських річок II Водне
господарство України. — №1-2 (2000 р.).
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О Н У Ф Р ІЄ Н К О
Л ука
Г ригорович
гідролог

Народився 31 листопада 1911 р. у с. Єлизаветівка
(зараз — Царичанський район Дніпропетровської
області).
Закінчив у 1937 р. Харківський гідрометеорологіч
ний інститут за спеціальністю «гідрологія суші».
Працював начальником сектора технічної інспек
ції та начальником відділу гідрометобсерваторії
Українського управління гідрометеорологічної
служби (1937-1941 рр. та 1946-1954 рр.).
У 1941-1946 рр. — служба в лавах Червоної армії,
учасник Великої Вітчизняної війни.
Після закінчення заочної аспірантури при Ленін
градському університеті у 1953 р. захистив канди
датську дисертацію «Весняний стік малих річок
УРСР» за спеціальністю «гідрологія суші».
З 1954 по 1986 рр. — начальник відділу гідроло
гічних досліджень, заступник директора Україн
ського науково-дослідного гідрометеорологічного
інституту.
У 1969 р. захистив докторську дисертацію «Вод
ність річок України і Молдавії і умови її форму
вання» за спеціальністю «гідрологія суші», доктор
географічних наук.
Наукові дослідження присвячені вивченню умов
формування весняного і річного стоку річок Укра
їни і Молдавії, розрахункам водних балансів та ре
сурсів річкових басейнів.
Підготував 5 кандидатів наук.
Автор понад 40 наукових праць, зокрема статті: Ве
сенний поверхностный сток малых рек Украины II
Труды УкрНИГМИ. — вып. 3 (1955 р.); Влияние леса
на весенний поверхностный сток II Труды УкрНИГ
МИ. — вып. 6 (1956 р.); Интенсивность снеготая
ния и водоотдача из снега II Труды УкрНИГМИ. —
вып. 19 (1959 р.); Расчет гидрографа талого стока
и отдельных его компонентов II Труды УкрНИГМИ.
— вып. 19 (1959 р.); Объемы стока весеннего поло
водья малых водотоков Украины // Труды УкрНИГ
МИ. — вып. 34 (1962 р.); Норма и изменчивость го
дового стока рек Украины и Молдавии II Труды Укр
НИГМИ, -вып. 64 (1966 р.); Водные ресурсы и ба
ланс вод Украины и Молдавии I I Труды УкрНИГМИ.
— вып. 76 (1969 р.); Норма и изменчивость годово
го стока рек II Ресурсы поверхностных вод СССР —
т.6, вып. 2 (1971 р.); Водный кадастр, ресурсы и ба
ланс вод Украины и Молдавии II Труды УкрНИГМИ.
— вып. 166 (1978 р., у співавторстві); Определение
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годового стока рек Украины и Молдавии // Труды
УкрНИГМИ. — вып. 217 (1986 р., у співавторстві).

Нагороджений 2 орденами, 8 медалями, Почесною
грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
Помер 9 вересня 1988 р. у Києві.

опоков
Є в г е н ій
В олодим ирович
гідролог

Народився 1 лютого 1869 р. у с. Руда (нині в складі
с. ІІІамраївка Сквирського району Київської області).
Навчався у Київському університеті (1886-1887 рр.),
закінчив Петербурзький технологічний інститут
(1892 р.). У 1892-1917 рр. працював у Міністерстві
земельних справ.
У 1894 р. проводив гідрологічні дослідження в Бі
лорусії, на Чернігівщині та Полтавщині в складі
експедиції з вивчення Полісся. У 1903-1913 рр. ви
вчав гідрологічний режим річок басейну Дніпра, у
1913 р. — болота Полісся.
З 1915 р. — у Київському політехнічному інститу
ті, з 1917 р. — професор. Організував першу в Ук
раїні кафедру гідрології, перетворену у 1926 р. в
НДІ водного господарства (тепер — Інститут гід
ромеханіки), директором якого він став. Керував
також гідрометеорологічною підсекцією гідромет
служби УРСР (1922-1925 рр.).
Академік АН УРСР (1929 р.) та ВАСГНІЛ (1935 р.).
Розробляв проблеми меліорації, режиму річок. В
результаті гідрологічних досліджень уточнив рів
няння водного балансу річкового басейну (рівнян
ня Пенка-Опокова). Керував гідрологічними до
слідженнями при будівництві Дніпрогесу. Вивчав
режим підземних вод, умови артезіанського водозабезпечення міст. Брав участь у роботі Комісії з
електрифікації України в рамках ГОЕЛРО.
Основні праці: Речные системы Полтавской губер
нии. — Ч. 1-2 (1901-1905 рр .)■, Режим речного сто
ка в бассейне Верхнего Днепра выше г. Киева (1913 р.);
Водные богатства Украины (1925 р.); Болота-торф ’яники. Походження, будова та типи боліт-торф ’яників, їх глибина та довжина (1926 р.); Гідро
метрія (1930 р., у співавторстві).

Нагороджений золотою медаллю імені Ф.Літке
Російського географічного товариства (1916 р.).
Репресований, помер 1 вересня 1938 р.
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ОСАДЧА
Н а т а л ія
М и к о л а їв н а
гідрохімік, гідроеколог

Народилася 21 лютого 1959 р. у м. Бровари Київ
ської обл.
Закінчила у 1981 р. географічний факультет Київ
ського державного університету ім. Т. Г. Шевченка
за спеціальністю «гідрологія суходолу».
У 1981-1994 рр. працює в Інституті гідробіології
НАНУ інженером, провідним інженером, молод
шим науковим співробітником, науковим співро
бітником.
Кандидат географічних наук, у 1993 р. захистила
дисертацію «Роль органічних сполук у процесі
трансформації міді (II) у водоймах комплексного і
рибогосподарського призначення» за спеціаль
ністю 11.00.07 — «гідрологія суші, водні ресурси,
гідрохімія».
З 1994 р. — в Українському науково-дослідному
гідрометеорологічному інституті, старший науко
вий співробітник.
Займається систематичним аналізом органічних
речовин та зв’язаних з ними металів. Досліджує
міграцію гумусових речовин у поверхневих водах
басейну Дніпра, розробила методологічні основи
оцінки ступеню забруднення поверхневих вод Ук
раїни важкими металами. Досліджує умови та фа
ктори, що визначають міграційні властивості ме
талів, їх трансформацію та міжфазовий розподіл у
системі «вода-зважені речовини-донні відклади»,
розробляє нові методологічні підходи в області
інформаційного менеджменту, управління та
аналізу гідрохімічної інформації. Досліджує про
блеми забруднення важкими металами різних
компонентів водних екосистем, самоочищення
водної екосистеми щодо важких металів, основні
тенденції зміни якості поверхневих вод України,
сучасні зміни хімічного складу та якості поверхне
вих вод України.
Учасник комплексних гідрохімічних досліджень
водосховищ Дніпра, Шацьких озер, водойм-охолоджувачів ТЕЦ України, Чорнобильської та За
порізької АЕС, зони відчуження Чорнобильської
АЕС, міжнародної експедиції «Голубий Дунай - 90»
(1988,1990 р.).
Автор понад 65 наукових праць, зокрема статей (у
співавторстві): Молекулярно-массовое распределе
ние растворенных органических веществ и связан
ной с ними меди (II) в воде Киевского водохранили
ща II Гидробиологический журнал. — т. 27, №2
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(1991 р.); Оценка физико-химического состояния
тяжелых металлов в воде Дуная на разных его уча
стках / / Водные ресурсы. — т. 20, №4 (1993 р.); Гу
мусовые вещества в воде днепровских водохранилищ
II Труды УкрНИГМ. — вып. 247 (1999 р.); Особли
вості формування хімічного складу поверхневих вод
України у 2000 р. I I Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — т. 2 (2001 р.); К вопросу о загрязнении вод
днепровского каскада органическими веществами II
Вопросы химии и химической технологии. — №5
(2002 р.); Стік розчинених гумусових речовин з ба
сейну Прип’яті: розрахунок, чинники, річний роз
поділ II Український географічний журнал. — №1
(2002 р.).
ОСАДЧИЙ
В олодим ир
Ів ан ов и ч
гідролог, гідрохімік,
гідроеколог

Народився 28 вересня 1955 р., с. Добрик, Унечського району, Брянської обл. (Російська Федерація).
У 1981 р. закінчив географічний факультет Київ
ського державного університету ім. Т.Г.Шевченка,
за спеціальністю «гідрологія суходолу», кваліфікація
«географ-гідролог, гідрохімік».
З 1981 р. по 1993 р. працював на географічному
факультеті Київського державного університету
ім. Т.Г. Шевченка інженером, молодшим науковим
співробітником, науковим співробітником, стар
шим науковим співробітником проблемної науково-дослідної гідрохімічної лабораторії. З 1992 р.
завідувач лабораторії проблем формування ресур
сів та якості поверхневих вод.
У 1991 р. у Ростовському гідрохімічному інституті
захистив кандидатську дисертацію на тему «Роз
поділ, накопичення та міграція важких металів в
басейні Дніпра» за спеціальністю 11.00.07 —
«гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія».
З 1993 р. працює в Українському науково-дослід
ному гідрометеорологічному інституті (УкрНДГМІ)
завідувачем лабораторії, завідувачем відділу. З
2000 р. — директор УкрНДГМІ.
Автор більше 60 наукових праць. В останні роки
вийшли такі роботи, як: Форми міграції важких ме
талів розчинених у воді дніпровських водосховищ II
Наук, праці УкрНДГМІ. — вип. 246 (1998 р.); Гуму
совые вещества в воде днепровских водохранилищ II
Науч. труды УкрНИГМИ. — вып. 247 (1999 р.); Ос
новні тенденції формування хімічного складу по
верхневих вод України у 1995- 1999 рр. II Наук, праці
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УкрНДГМІ. — вип. 248 (2000 p.); Комп’ютерна
інформаційно-аналітична база даних «Хімічний
склад та якість поверхневих вод басейну Дніпра» II
Стан екологічного менеджменту Дніпра (2000 p.);
Использование методов экспериментальной гидро
химии и геоинформационных технологий для оцен
ки состояния и прогнозирования качества поверх
ностных вод II Гидрология, гидрохимия и гидроэко
логия (2001 р.). — Т.2; Trace metals (Fe, Мп, Zn, Си,
Ni, Pb, Co, Cd) distribution in the system «water-suspended substances-sediments» of Dnieper cascade reser
voirs IIII International Conference «Metals in the envi
ronment», 23-26 September, 2001, Vilnius, Lithuania.
Book of abstracts. — Vilnius (2001); Стік розчинених
гумусових речовин з басейну Прип’яті: розрахунок,
чинники, річний розподіл II Український географіч
ний журнал. — №1 (2002 p.); Використання інфор
маційних технологій для оцінки стану і прогнозу
вання якості поверхневих вод України II Матеріали
Міжнародного водного форуму «Аква Україна-2003»,
Київ, 4-6 листопада 2003 р.; Использование инфор
мационных технологий для оценки состояния и
прогнозирования качества поверхностных вод Ук
раины II Вода і водоочисні технології. — №3 (7)
(2003 р.); Особливості формування хімічного складу
поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець II На
укові праці УкрНДГМІ. — вип. 250 (2002 p.);
Chemical composition and water quality of surface
waters in Ukraine II Environmental Health Risk II. —
Southampton, Boston: WIT Press (2003); Modelling of
trace metal migration forms in water of the Dnieper
reservoirs II Ekologija (Vilnous). — №2 (2003).

Під науковим керівництвом Осадчого В.І. викона
но ряд національних та міжнародних проектів,
присвячених оцінці впливу природних і техноген
них факторів на формування хімічного складу та
якості поверхневих вод:
• Комплексний екологічний моніторинг природ
них середовищ регіону розташування Запорізької
АЕС. Математичне моделювання процесів міграції
і акумуляції радіоактивних і хімічних речовин у
різних природних середовищах;
• Методологія дослідження транспорту, фізикохімічної трансформації та акумуляції важких ме
талів в абіотичних компонентах водних систем;
• Розробити та впровадити програмно-моделюючий комплекс кількісної оцінки токсичних форм
важких металів у природних водах;
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• Розробка та впровадження комп’ютерної інфор
маційно-аналітичної бази даних «Хімічний склад
та якість поверхневих вод басейну Дніпра».
В.І. Осадчий член бюро відділення наук про землю
НАН України, головний редактор фахового науко
вого збірника «Наукові праці Українського науко
во-дослідного гідрометеорологічного інституту».
Відомий фахівець в Україні у галузі вивчення умов
та процесів формування якості поверхневих вод.
В.І.Осадчим підготовлена до захисту докторська
дисертація на тему «Розвиток теоретичних основ
регіональних гідрохімічних досліджень та їх прак
тичне застосування для поверхневих вод України».
Учасник комплексних гідрохімічних досліджень
басейну Дніпра, водойми-охолоджувача За
порізької та Чорнобильської АЕС, зони відчужен
ня Чорнобильської АЕС, Міжнародної екологічної
експедиції «Голубий Дунай - 90».
ПАВЛЕНКО
Г алина
В а с и л ів н а
гідролог

Народилася 4 грудня 1925 р. у м. Михайлов Рязан
ської області (Російська Федерація).
У 1949 р. закінчила Московський державний уні
верситет за спеціальністю «гідрологія суші».
Працювала інженером-гідропрогнозистом у Пів
нічному та Західно-Сибірському Управлінні гідро
метслужби (1949-1952 рр.). Аспірант, молодший
науковий співробітник Транспортно-енергетично
го інституту Західно-Сибірського філіалу АН
СРСР (1952-1956 рр.); молодший науковий співро
бітник Інституту гідрології і гідротехніки АН
УРСР (1961-1963 рр.); молодший науковий співро
бітник, з 1971 по 1999 рр. — старший науковий
співробітник Українського науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту.
Кандидат географічних наук, у 1961 р. захистила
дисертацію «Весняний стік у Кулундинському сте
пу та можливості його прогнозів та розрахунків».
Наукові дослідження пов’язані з методикою про
гнозування характеристик річкового стоку.
Автор 50 наукових праць, зокрема: Весенний сток в
Кулундинской степи и возможности его прогнозов и
расчетов (1963 р.); О расчете паводочных расходов
Латорицы и о возможности их прогнозирования II
Труды УкрНИГМИ. — вып. 73 (1967 р.); Предвычисление гидрографов стока Днестра с использованием
частных кривых добегания II Труды УкрНИГМИ. —
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вып. 97 (1970 р.); Формирование зимне-весеннего сто
ка рек Карпат и возможности его прогноза // Труды
IV Всесоюзного гидрологического съезда. — т. 7
(1987 р.); Краткосрочный прогноз ежедневньис рас
ходов воды зимних паводков на реках Донбасса и
Приазовья// Труды УкрНИГМИ. — вып. 197 (1984 р. .

ПАДУН
М икола
М иколайович
гідролог, гідроеколог

Народився 18 вересня 1939 р. у м. Носівка Черні
гівської області.
Закінчив географічний факультет Київського дер
жавного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеці
альністю «географ-гідролог» у 1961 р.
Працював інженером в Українському державному
інституті з проектування підприємств целюлознопаперової промисловості «Укрдіпропапір» (1961—
1963 рр.); у 1963-1969 рр. — інженером та старшим
інженером інституту «Укрдіпроводгосп». У 19691979 рр. — в Українському науково-дослідному
гідрометеорологічному інституті: аспірант (19691972 рр.), молодший, старший науковий співро
бітник.
V 1964-1968 рр. працював керівником групи гідро
логів в Алжирській Народній Демократичній Рес
публіці, де проводив пошукові і практичні роботи
з метою будівництва водосховищ для зрошення.
Кандидат географічних наук, у 1974 р. захистив ди
сертацію «Річний стік і водний баланс Північного
Алжиру» за спеціальністю 11.00.07 — «гідрологія
суші».
У 1979-1985 рр. — начальник відділу державного
водного кадастру, директор Української гідромете
орологічної обсерваторії.
У 1986-1987 рр. — старший науковий співробіт
ник Відділення географії Інституту геофізики АН
УРСР.
У 1987-1996 рр. — на географічному факультеті
Київського національного університету імені Та
раса Шевченка; доцент, заступник декана, декан
факультету, завідувач загальноуніверситетської
кафедри екології.
З 1996 р. — у Київському університеті туризму, еко
номіки і права; проректор, завідувач кафедри рек
реаційних ресурсів і екології, професор (з 2000 р .).
Розробив оригінальні методи визначення норми і
мінливості річного стоку гірських річок, спосіб
побудови карти ґрунтобагаторічного стоку в гір
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ських районах; проведена кількісна оцінка впливу
господарської діяльності на характеристики стоку
і природне середовище взагалі; розроблені реко
мендації з боротьби із селевими потоками на тери
торії України і виданий прогноз розвитку селевої
діяльності в горах Криму Розробив класифікацію
сучасних екологічних досліджень і концепція дер
жавної системи стандартизації в галузі охорони
навколишнього середовища і раціонального вико
ристання природних ресурсів. Брав безпосередню
участь у розробці концепції екологічної освіти в
Україні.
Підготував одного кандидата географічних наук.
Експедиційні дослідження у дельті Аму-Дар’ї (Ка
ракалпакія, Узбекистан, 1961 р.); на р. Кура (Азер
байджан, 1962 р.); водоймах Північного Алжиру
(1964-1968 рр.); досліджував селеві потоки в Кар
патах і Кримських горах (1974-1979 рр.).
Автор 110 наукових і навчально-методичних праць,
зокрема: Основи загальної екології (1993 та 1995 рр.,
у співавторстві); Географія (посібник для вступ
ників) (1995 та 1996 рр., у співавторстві) та статей:
Определение среднего многолетнего стока в горных
районах (на примере рек Северного Алжира) II Тру
ды УкрНИГМИ. — Вып. 127 (1974 р.); Проблеми і
завдання сучасної екології // Вісник АН України. —
№3 (1993 р., у співавторстві); Проблеми екологізацїї
в туризмі II Сб. материалов II Международного
симпозиума «Устойчивое развитие туризма на
Черноморском побережье» (Одеса, 2002 р.).

Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Ки
єва» та «Ветеран праці», подякою голови Київської
міської державної адміністрації.
Академік Міжнародної педагогічної академії (м. Мо
сква, Російська Федерація).
ПАЛАМ АРЧУК
М ихайло
М иколайович
гідролог

Народився 29 грудня 1943 р. у Києві
Закінчив у 1971 р. Київський Державний універси
тет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «гідролог».
Працював техніком, ст. техніком, інженером, ст.
лаборантом Київського державного університету
ім. Т.Г. Шевченка (1965-1974 рр.); молодшим на
уковим співробітником, старшим науковим спів
робітником, заступником директора, завідувачем
відділу Українського філіалу Центрального науко
во-дослідного інституту комплексного викорис126

тання водних ресурсів (1974-1991 рр.); старшим
науковим співробітником, провідним науковим
співробітником Ради по вивченню продуктивних
сил України НАН України (1991-2000 рр.); завіду
вач відділу природних ресурсів Українського ін
ституту досліджень навколишнього середовища і
ресурсів Ради Національної безпеки і оборони Ук
раїни (2000-2002 рр.).
Кандидат географічних наук, у 1988 р. захистив ди
сертацію «Формування та розрахункові характе
ристики максимального літньо-осіннього стоку
річок Українського Полісся» за спеціальністю «гід
рологія суходолу, водні ресурси».
Наукові дослідження пов’язані з водним факто
ром розміщення продуктивних сил, ресурсними
та гідроекологічними проблемами водогоспо
дарських комплексів, водноресурсними та гідрое
кологічними проблемами національної безпеки,
розробленням концептуальних основ та програм
ного забезпечення екосистемного розвитку водно
го господарства.
Експедиційні дослідження: басейни річок Полісся,
Нижній Дунай, малі річки лісостепу, оцінка проти
паводкового захисту в басейні р. Тиса, озеро (ли
ман) Сасик тощо.
Опубліковано 120 наукових праць, зокрема (у спів
авторстві): Нове життя малих річок (1991 р.,);
Справочник по водным ресурсам (1987 р.); Малі річ
ки України. Довідник (1991 р.); Экологическая геоло
гия Украины (1993 р.); Природно-ресурсний по
тенціал сталого розвитку України (1999 р.); Вод
ний фонд України: Довідковий посібник (2001 р.).
Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Ки
єва».
Помер у 2002 р.
ПАШ ОВА
Л ю дм ила
Т р и ф о н ів н а
гідролог

Народилася 18 травня 1929 р. у Харкові.
Закінчила у 1953 р. Київський державний універ
ситет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «гідроло
гія суші».
Працювала інженером сектора гідрологічних про
гнозів Київського бюро погоди (1953-1961 рр.).
Аспірант Українського науково-дослідного гідро
метеорологічного інституту (1961-1963 рр.); мо
лодший науковий співробітник, старший науко
вий співробітник Інституту гідрології і гідротех127

ніки АН УРСР, Українського науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту (1964-1999 рр.).
Кандидат технічних наук, у 1968 р. захистила ди
сертацію «Методика довготермінового прогнозу
сумарного весняного стоку на прикладі Дніпра у
створі Київської ГЕС».
Наукові інтереси пов’язані з дослідженням при
пливу води в Дніпровські водосховища, його роз
рахунки й прогнозування.
Опубліковано ЗО наукових праць, зокрема статей:
Условия формирования весеннего стока Припяти у
Мозыря II Труды УкрНИГМИ. — вып. 59 (1966 р.);
Прогноз месячного притока воды в Киевское и Каневское водохранилища за XII-II месяцы (с разбив
кой по декадам) по запасам воды в русловой сети II
Труды УкрНИГМИ. — вып. 123 (1973 р.), Прогноз
ежедневного бокового притока воды в Кременчуг
ское водохранилище в период весеннего половодья II
Труды УкрНИГМИ. — вып. 153 (1977 р.); Предвычисление притока воды в Киевское водохранилище
за II квартал по предсказанному стоку с частных
бассейнов // Труды УкрНИГМИ. — вып. 177 (1980 р.,
у співавторстві); К вопросу о прогнозировании сто
ка р. Десны за I квартал II Труды УкрНИГМИ. —
вып. 197 (1982 р.).

ПЕЛЕШ ЕНКО
В асиль
І л а р іо н о в и ч
гідрохімік, гідроеколог

Народився 28 червня 1927 р. у с. Долина Обухівського району Київської області.
Працював автослюсарем, шофером ОРС-ДН-3
Південно-західної залізниці, СМУ-І газопроводу
«Дашава-Київ»; Головмедпрому МОЗ України
(1943-1950 рр.); начальником адмінвідділу Голо
вмедпрому МОЗ України (1950-1952 рр.).
Студент геологічного факультету Київського дер
жавного університету за спеціальністю «інженергідрогеолог» (1952-1957 рр.); ст. інженер (1956—
1962 рр.); ст. викладач, доцент кафедри гідрогео
логії геологічного факультету університету (19621968 рр.).
У 1967 р. захистив дисертацію «Підземні води ме
жиріччя Сіверський Донець-Оскол»; кандидат геолого-мінералогічних наук.
У 1968-1971 рр. — завідувач сектора природничих
та технічних наук ЦК КЦу.
З 1971 р. — на кафедрі гідрології суші (нині —
гідрології та гідроекології) географічного факуль128

тету Київського державного університету: доцент
(1971-1976 рр.); зав. кафедри гідрології та гідро
хімії, професор (1976-1993 рр.) та в.о. завідувача
кафедри (1999-2000 рр.); з 2000 р. — професор ка
федри гідрології та гідроекології
У 1981 р. захистив докторську дисертацію на тему:
«Оцінка взаємозв’язку хімічного складу різних ти
пів природних вод території України» за спеціаль
ністю 11.00.10 — «гідрохімія»; доктор географіч
них наук.
Наукові дослідження пов’язані з теорією і методо
логією взаємозв’язку різних типів природних вод
(атмосферних, поверхневих і підземних). Один із
засновників нового наукового напрямку — мелі
оративна гідрохімія. Організатор та науковий
керівник проблемної науково-дослідної лабора
торії гідрохімії та гідроекології. Ініціатор перейме
нування кафедри гідрології суші на кафедру гідро
логії та гідрохімії (1976 р.), на базі якої створює
університетську гідрохімічну школу, основними до
сягненнями якої є:
дослідження на прикладі рівнинної частини Укра
їни хімічного складу природних вод зони активно
го водообміну з урахуванням їхнього взаємозв’яз
ку в кругообігу «опади-поверхневі та підземні води-випаровування»; виконання кількісної оцінки
різних типів природних вод шляхом розрахунків
гідрохімічного балансу; прогноз зміни якості води
для великих річок України; перше гідрохімічне кар
тографування природних вод України; розрахунок
кількості солей, що надходять з території України
в Чорне та Азовське моря; дослідження впливу
атомної енергетики на хімічний склад природних
вод, оцінка впливу господарської діяльності на фор
мування хімічного складу природних вод річок
України.
Інкцатор створення Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару на річці Рось (1981 р.)
Голова спеціалізованої ради із захисту доктор
ських дисертацій у Київському національному уні
верситеті (1993-2003 рр.).
Підготував 5 кандидатів та консультував 4 докто
рів наук.
Експедиційні дослідження: ПІацькі озера, р. При
п’ять, водоймища-охолоджувачі всіх українських
АЕС (в тому числі Чорнобильської до і після ава
рії), міжнародні проекти «Чистий Дунай», «По
верхневі води Європи» (під егідою ЮНЕСКО).
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Автор понад 200 наукових та навчально-методич
них праць, зокрема: Оценка взаимосвязи химичес
кого состава различных типов природных вод (на
примере равнинной части Украины) (1975 р.); Гид
рохимическое картирование с применением вероят
ностно-статистических методов (1979 р.); Совре
менные методы оптимизации оросительных мели
орации (Эколого-гидрохимический аспект) (1988 р.,
у співавторстві); Унифицированная методика оп
тимизации мелиоративно-хозяйственных систем
(эколого-гидрохимический аспект) (1992 р., у спів
авторстві); Польова гідрогеологія (1962 р., у співав
торстві); Применение вероятностно-статистиче
ских методов для анализа гидрохимических данных
(1977 р., у співавторстві); Мелиоративная гидрохи
мия (1984 р., у співавторстві); Основы мелиоратив
ной гидрохимии (1991 р., у співавторстві); Гідрохі
мія України (1995 р., у співавторстві); Загальна
гідрохімія (1997 р., у співавторстві); Загальна гідро
логія (2000 р., у співавторстві); Гідрогеологія з осно
вами інженерної геології (2002 р., у співавторстві).

Нагороджений орденом «Знак пошани» (1970 р.),
відзнакою Президента України «Орден за заслуги»
III ступеню (1997 р.), відзнакою Президента Ук
раїни «Орден за заслуги» II ступеню (2002 р.); ме
далями. Заслужений діяч науки і техніки (1990 р.),
лауреат премії ім. В.І.Вернадського УАЕН (1998 р.),
Почесний працівник Гідрометслужби України
(1999 р.). Почесний професор Київського націо
нального університету імені Тараса Шевченка.
ПЕРЕХРЕСТ
С т еп а н
М акарович
меліоратор, гідролог

Народився 27 листопада 1903 р. у с. Чопилки, Київ
ської області.
Закінчив у 1928 р. Київський сільськогосподарський
інститут за спеціальністю «інженер-меліоратор».
Працював керівником проектних робіт інституту
«Укргіпромеліопроект» (1936-1941 рр. та 19461960 рр.); викладав у Київському гідромеліоратив
ному інституті (1946-1951 рр. та 1956-1957 рр., з
1949 р. — доцент); заступник голови Держкомітету Ради Міністрів УРСР з водного господарства
(1960-1962 рр.); головний радник з водного госпо
дарства при уряді Куби (1962-1964 рр.); зав. від
ділом Ради по вивченню продуктивних сил Укра
їни (1964-1981 рр.).
130

У 1957 р. захистив кандидатську дисертацію за
спеціальностю «меліорація»; у 1964 р. захистив док
торську дисертацію за спеціальностю «меліорація
і зрошуване землеробство», доктор технічних наук.
Наукові дослідження присвячені науковим осно
вам прогресивних видів водних меліорацій, до
сліджував шкідливі стихійні водні явища. Вивчав
питання оптимізації комплексного використання
водних ресурсів. Вивчав водний баланс Дніпра,
зміну його водності під впливом господарської ді
яльності, займався прогнозуванням водозабезпечення народного господарства України на 1980—
2000 рр. та створенням Схем розвитку і розміщен
ня виробничих сил України на перспективу.
Автор понад 90 наукових праць, зокрема: Подпоч
венное орошение (1956 р., у співавторстві); Ороше
ние земель юга Украины (1962 р.); Меліорація
надмірно зволожених мінеральних земель України
(західних областей і Полісся) (1966 р.); Шкідливі
стихійні явища в Українських Карпатах та засоби
боротьби з ними (1971 р.); Условия и перспективы
развития оросительных и осушительных мелиора
ций на Кубе (1963 р.); Развитие оросительных и
осушительных мелиораций на Кубе (1964 р.); Боло
та Кубы и их значение для увеличения продуктив
ности сельского хозяйства (1964 р.); Влияние про
грессивных методов осушения болот и комплексных
водохозяйственных сооружений на водные ресурсы
Днепра (1973 р.); Влияние хозяйственной деятель
ности на водный баланс (1974 р.); Охрана и рацио
нальное использование водных ресурсов (1975 р.).

Нагороджений двома орденами Трудового Черво
ного прапора (1948, 1958 рр.), медаллю «За пере
могу над Німеччиною», чотирма медалями ВДНГ
СРСР (одна золота).
Помер 22 липня 1981 р.
П И Ш К ІН
Б орис
А н д р ій о в и ч
гідролог, гідрот ехнік

Народився 3 вересня 1893 р. у Казані (Татарстан,
Росія).
У 1924 р. закінчив Московську сільськогосподар
ську академію ім. К. А.Тімірязєва за фахом «гідро
технік».
Працював у водогосподарських установах Серед
ньої Азії (1925-1929 рр.) та Закавказзя. Завідував
кафедрою гідротехніки в Омському сільськогос
подарському інституті. У 1937-1941 рр. — профе131

сор Київського гідромеліоративного інституту. У
1945-1948 рр. працював у секції водогосподарсь
ких проблем АН УРСР. Одночасно із завідуванням
кафедрою гідрології суші в Київському державно
му університеті ім. Т. Г. Шевченка (1962-1967 рр.)
працював завідувачем відділу Інституту гідрології
і гідротехніки (тепер Інститут гідромеханіки НАН
України).
Учасник Великої вітчизняної війни.
Доктор технічних наук (1943 р.), член-кореспондент АН УРСР (з 1951 р.).
Дослідження з питань динаміки берегів морів і во
досховищ, зокрема теорії гідродинаміки прибе
режної зони, дії вітрових хвиль на гідротехнічні
споруди і береги, а також питання циркуляції дво
фазних потоків у трубопроводах і ріках. Розробив
методи захисту берегів від затоплювання та роз
мивання, а також захисту водозаборів і портів від
замулювання та занесення. Створив новий науко
вий напрям — динаміка берегів водосховищ.
Ним опубліковано близько 200 наукових праць,
зокрема: Лесосплав и лесосплавные сооружения на
реках Украины (1955 р., у співавторстві); Проекти
рование защитных сооружений на водохранилищах
(1962 р., у співавторстві); Исследования вдольберегового движения наносов на водохранилищах (1967 р.,
у співавторстві); Регулирование вдольберегового по
тока наносов (1972 р., у співавторстві); Динамика
берегов водохранилищ (1973 р.).

Помер 29 січня 1970 р.
П О Т У Р ІД ІС
Г е о р г ій
Г е о р г ій о в и ч
гідрохімік

Народився 3 травня 1935 р. у селищі Володарськ
Свердловського району Луганської області.
Закінчив в 1958 р. Новочеркаський політехнічний
інститут за спеціальністю «хімік-технолог».
Протягом 1981-1990 рр. працював в Управлінні
гідрометеорологічної служби УРСР на посаді за
ступника начальника управління.
Під його керівництвом у гідрометеорологічній
службі України отримали розвиток роботи із мо
ніторингу забруднення навколишнього природно
го середовища. Багато зробив для зміцнення ма
теріально-технічної бази цього напрямку роботи,
розширення програм спостережень. Приймав ак
тивну участь у роботах з ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС.
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Нагороджений орденом Трудового Червоногс
Прапора.
Помер у 1993 р. у Києві.
ПУСТОВОЙТ
С т еп а н
П илипович
гідролог

Народився 15 вересня 1899 р. у с. Красносілка Оле
ксандрійського району Кіровоградської області.
У 1926 р. закінчив Київський гідромеліоративний
інститут за спеціальністю «інженер-меліоратор >.
Працював інженером-меліоратором Київського
обласного управління меліорації (1926-1927 рр.);
начальником сектора мережі Управління гідроме
теослужби УРСР (1927-1941 рр.); служив у Радян
ській армії, учасник Великої Вітчизняної війни;
старший викладач, доцент (з 1957 р.), в. о. профе
сора, завідувач кафедри гідрології суші Київського
державного університету ім. Т. Г. Шевченка (19681976 рр.).
Кандидат географічних наук з 1953 р.
Наукові дослідження пов’язані з розрахунками по
сівних, середніх, максимальних, мінімальних вит
рат води території Українського Полісся складан
ням карт гідрологічних постів річок окремих ре
гіонів України, розрахунками річного стоку річок
окремих регіонів України, стоку за вегетаційний
період при зрошенні південних районів, мінімаль
ного стоку річок Українського Полісся, аналізом
льодового режиму річок України.
Нагороджений орденом «Знак пошани», бойови
ми медалями «За оборону Сталінграда» і «За пере
могу над Німеччиною».
Опублікував понад 70 наукових і навчально-мето
дичних праць, зокрема: Загальна гідрологія (1966
р.); Вчення про стік, у 2-х ч. (1970 р.); Гідрометрія
(1974 р.); Характеристики стоку за вегетаційний
період при зрошенні південних районів УРСР / / При
родні ресурси УРСР (1965 р.).

Помер 4 вересня 1994 р.

РЕВЕРА
О л ег
Захарович
гідролог

Народився ЗО серпня 1928 р. у с. Спиченці Погребищенського району Вінницької області.
Закінчив у 1953 р. Київський державний універси
тет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «гідролог географ».
Працював старшим лаборантом географічного
факультету Київського державного університету
(1953-1960 рр.); молодшим науковим співробітни133

ком, завідувачем Богуславської гідрологічної
станції Інституту гідрології і гідротехніки АН
УРСР (1960-1963 pp.); старшим науковим співро
бітником Богуславської гідрологічної лабораторії
Українського науково-дослідного гідрометеороло
гічного інституту (1963-1965 pp.); доцентом кафе
дри гідрології та гідрогеології, з 1970 р. — завідува
чем кафедри (1965-1974 pp.) Українського інсти
туту інженерів водного господарства; завідувачем
лабораторії, провідним науковим співробітником,
старшим науковим співробітником відділу ком
плексного використання водних ресурсів
ЦНДІКВВР Мінводгоспу СРСР (з 1978 р. Україн
ський філіал ЦНДІКВВР, з 1992 p.; з 1998 р. — ВАТ
Український НДІ водогосподарсько-екологічних
проблем (1974-1990 pp., 1994-2000,2001-2002 pp.).
Кандидат географічних наук, у 1958 p., захистив
дисертацію «Гідрологія Західного Полісся і Волин
ської височини» за спеціальністю «гідрологія».
Наукові інтереси пов’язані з дослідженням форму
вання стоку на малих водозборах, впливом госпо
дарської діяльності на режим і величину річкового
стоку, дослідженням екологічного стану водних
об’єктів України.
Експедиційні дослідження на pp. Рось, Черемош,
річках Волинського Полісся та Волино-Подільської височини.
Автор близько 100 наукових праць, зокрема (у спів
авторстві): Гідрологічні і водогосподарські розрахун
ки (1973 р.); Справочник по водным ресурсам (1987 р.)
та статей: Використання і охорона водних ресурсів
Української PCP (англ. мовою) // Aqva. -V .l, N1-2
(1977 p.); Комплексне використання водних ресурсів
ріки Дніпро і проблеми охорони навколишнього сере
довища (англ. мовою) //A qva. -V .l, N1-2 (1977 p.);
Тенденции антропогенных изменений ресурсов по
верхностных вод Белоруссии, Украины и Молдавии
// Сб. работ по гидрологии. — N° 17 (1982 р.).

РИБАЛОВА
О л ь га
В о л о д и м и р ів н а
гідроеколог

Народилася 8 березня 1960 р. у Харкові.
У 1982 р. закінчила Харківський інститут інже
нерів комунального будівництва будівельний фа
культет за спеціальністю «раціональне викорис
тання водних ресурсів».
Працювала інженером Одеського інституту «Укрюждіпрокомунбуд» (1982-1983 pp.); інженером134

технологом Харківського проектного інституту
«Водоканалпроект» (1983-1984 рр.); з 1984 р. —
науковий співробітник в Українському науководослідному інституті екологічних проблем.
Наукові дослідження пов’язані з охороною навко
лишнього середовища Харківської області, роз
робкою комплексної програми оздоровлення
річок Харківської області, розробкою та вдоскона
ленням методологічних основ раціонального во
докористування та систем заходів щодо еко
логічного захисту та оздоровлення малих річок
області.
Експедиційні дослідження в басейні р. Північна
Двіна.
Автор 15 наукових і навчально-методичних праць,
зокрема (у співавторстві): Підручника з екології для
учнів 10 та 11 класів (2001 р.; у співавторстві) та
статей: Региональная стратегия рационального ис
пользования водных ресурсов малых рек II Міжна
родна науково-практична конференція «Сучасні
проблеми гуманізації та гармонізації управління>•
(Харків) (2000 р.); Определение риска нарушения
устойчивости экосистем малых рек с помощью ав
томатизированного поста контроля качества во
ды II Коммунальное хозяйство городов. — вып.27,
серия: Технические науки (2001 р.); Проблемы раци
онального использования малых рек Харьковской об
ласти II Сб. науч. трудов. Международного Конгрес
са «ЭТЭВК-2001»: Экология, Технология, Экономи
ка, Водопровод, Канализация (Ялта) (2001 р.); Не
которые вопросы улучшения экологического состоя
ния водных ресурсов, связанные с изъятием земель
водного фонда из сельскохозяйственного оборота в
Харьковской области II Коммунальное хозяйство го
родов. — вып. 28, серия: Технические науки (2001 р.).

РО М АН ЕНКО
В аси ль
А н д р ій о в и ч
гідролог

Народився 21 вересня 1918 р. у с. Новостародуб
Петрівського району Кіровоградської області,
Закінчив у 1941 р. Вищий військовий гідрометео
рологічний інститут за спеціальністю «інженергідролог».
Учасник Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
Працював інженером, начальником Гідрометеоро
логічної станції Чернівці (1946-1953 рр.), інжене
ром відділу гідрологічних прогнозів Управління гід
рометеорологічної служби України (1953-1959 рр.),
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старшим інженером, молодшим науковим спів
робітником, старшим науковим співробітником,
завідувачем лабораторії гідрологічних прогнозів
Українського науково-дослідного гідрометеороло
гічного інституту (1959-1983 рр.).
Кандидат технічних наук, у 1963 р. захистив дисер
тацію «Прогноз об’єму весняної повені малих річок
України по територіальним залежностям» за спе
ціальністю «гідравліка та інженерна гідрологія».
Наукові дослідження пов’язані з розробкою та
впровадженням методик прогнозування характе
ристик гідрологічного режиму річок України, про
гнозуванням бічного припливу до водосховищ
Дніпровського каскаду.
Автор понад 60 наукових праць, зокрема статей:
Современное состояние и научные основы методов
прогнозов гидрологического режима рек Украины II
Труды УкрНИГМИ. — вып. 166 (1978 р.); Условия
формирования и предвычисление декадного прито
ка воды в Киевское водохранилище в летние месяцы
II Труды УкрНИГМИ. — вып. 175 (1980 р.); Приток
воды в Киевское водохранилище в летние месяцы и
возможные пути его предвычисления II Труды УкрНИИГМИ. — вып. 181 (1980 р.); Характеристика
месячного притока воды в Каневское водохранили
ще за период летней межени и его предвычисление
по данным о влажности почв II Труды УкрНИИГМИ. — вып. 190 (1981 р.); Условия формирования
стока рек Донбасса и возможности его предвычис
ления II Тезисы докладов IV съезда географического
общества УССР (1980 р.).

Нагороджений орденом Червоної зірки та бойови
ми медалями.
Помер 5 липня 2001 р. у Києві.
РО М АН ЕН КО
В ік т о р
Д м итрович
гідроеколог, гідробіолог

Народився 30 листопада 1930 р. у Чернігові.
У 1954 р. закінчив Київський ветеринарний інсти
тут і почав трудову діяльність у Ніжинському ве
теринарному технікумі викладачем фізіології тва
рин. У 1958-1959 рр. працює асистентом в Укра
їнській сільськогосподарській академії.
По закінченні аспірантури при академії захистив
кандидатську дисертацію на здобуття вченого сту
пеня кандидата біологічних наук (1959 р.). У 1959—
1960 рр. працював у Головному управлінні вузів
Міністерства сільського господарства УРСР стар136

шим інспектором-методистом. У 1960-1962 рр. —
науковий співробітник-консультант Президії АН
УРСР, 1962-1963 рр. — заступник головного вче
ного секретаря Президії АН УРСР.
У 1963-1972 рр. — старший науковий співробіт
ник Інституту фізіології ім. Богомольця АН УРСР.
У 1969 р. захистив докторську дисертацію зі спе
ціальності «фізіологія людини і тварин», доктор
біологічних наук.
З 1972 р. — завідувач відділу екологічної фізіології
водних тварин, а з 1980 по 1996 рр. — директор
Інституту гідробіології НАН України.
Член-кореспондент АН УРСР (1978 р.), з 1988 р. —
академік НАН України зі спеціальності «прісно
водна гідробіологія»
Займався вивченням механізмів адаптації гідро
біонтів до абіотичних факторів водного середови
ща і створенням наукових основ екологічної
оцінки та прогнозування змін водних екосистем
при антропогенному впливі. Створені новітні
біотехнології культивування гідробіонтів та їх ви
користання для очищення стічних вод неоднора
зово демонструвались на міжнародних виставках і
знайшли своє практичне впровадження
Дослідження в галузі розкриття механізмів адап
тації водних тварин до абіотичних факторів сере
довища були відзначені у 1984 р. премією АН Ук
раїни ім. В.Я.Юр’єва
Цикл робіт «Екологічні основи біотехнологій від
творення риб і безхребетних в аквакультурі •
відзначено у 2002 р. премією НАН України ім.
1.1. Шмальгаузена
За цикл робіт з розробки наукових основ та кон
цептуальних підходів до екологічної оцінки впли
ву великомасштабного гідротехнічного будівни
цтва на водні екосистеми, їх біопродуктивність та
якість води у 1995 році відзначений Державною
премією України в галузі науки і техніки.
Професор (1983 р.), викладає курс «Екологія во
дойм з основами гідробіології» в Національному
університеті «Києво-Могилянська академія».
Серед його учнів — один член-кореспондент НАН
України, три доктори наук, 15 кандидатів наук.
Науковий керівник Першої міжнародної гідроекологічної експедиції з вивчення р. Дунай (Вилкове
— Відень) у 1988 р., член оргкомітету і учасник
Міжнародної науково-публіцистичної експедиції
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по Дунаю (Русе, Болгарія — Пасау, ФРН) у 1989 р.
Автор більш як 280 наукових праць, зокрема: Фи
зиология кальциевого обмена (1975 р.); Печень и ре
гуляция промежуточного обмена (млекопитающие
и рыбы) (1978 р.); Метаболизм углекислоты у рыб
(эколого-физиологические аспекты) (1980 р.); Каль
ций и фосфор в жизнедеятельности гидробионтов
(1982 р.); Эколого-физиологические основы тепло
водного рыбоводства (1982 р.); Экологические про
блемы межбассейновой переброски стока (1984 р., у
співавторстві); Экологическая оценка воздействия
гидротехнического строительства на водные объ
екты (1990 р., у співавторстві); Механизмы темпе
ратурной акклимации рыб (1991 р., у співавтор
стві); Радиоактивное и химическое загрязнение
Днепра и его водохранилищ после аварии на Черно
быльской АЭС (1992 р., у спіавторстві); Методичес
кие и методологические основы разработки стра
тегического плана действий по экологическому оз
доровлению бассейна Днепра (2000 р., у спіавтор
стві); Биотехнология культивирования гидробион
тов (1999 р., у співавторстві); підручника для вузів
Основи гідроекології (2001 р.).

Автор 5 патентів на винаходи, низки методичних
рекомендацій
Головний редактор міжнародного «Гидробиологи
ческого журнала».
Президент Гідроекологічного товариства України.
Заслужений діяч науки і техніки України (1991).
Обирався народним депутатом Верховної Ради
СРСР останнього скликання.
Нагороджений орденами Дружби народів, «Знак
пошани» та багатьма медалями.
РО М АСЬ
М икола
Іван ов и ч
гідрохімік, гідроеколог

Народився 9 серпня 1943 р. в с. Вишеньки Бориспільського району Київської області.
Працював техніком тресту «Луганськгеологія»
(1963-1966 рр.); техніком інституту «Укрдіпроводгосп» (1966-1967 рр.).
У 1970 р. закінчив Київський державний універси
тет імені Т. Г. Шевченка, геологічний факультет за
спеціальністю «інженер-гідрогеолог».
Працював інженером тресту «Київгеологія»
(1970-1972 рр.); з 1972 р. — старшим інженером, а
з 1974 р. — старшим науковим співробітником
проблемної науково-дослідної лабораторії гідрое138

колегії і гідрохімії Київського державного універ
ситету імені Т. Г. Шевченка.
У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Зако
номірності формування хімічного складу атмо
сферних опадів на території УРСР» за спеціаль
ністю «гідрохімія». У 2003 р. захистив докторську
дисертацію «Гідрохімія водних об’єктів атомної і
теплової енергетики» за спеціальністю 11.00.07 —
«гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія», док
тор географічних наук.
Наукові дослідження присвячені картографуван
ню хімічного складу природних вод із використан
ням ймовірносно-статистичних методів та ком
п’ютерів, регіональній гідрохімії, формуванню
хімічного складу атмосферних опадів та впливу на
них антропогенних чинників. Зробив вагомий
внесок у дослідження хімічного складу водоймищ-охолоджувачів АЕС різного типу і золовідвалів ТЕС та у вирішенні проблем оцінки впли
ву об’єктів атомної і теплової енергетики на водні
ресурси.
Експедиційні дослідження: підземні води Донбасу;
зрошувальні та осушувальні системи Півдня Ук
раїни та Полісся, Шацькі озера; водні об’єкти в
районах Смоленської, Чорнобильської, Хмель
ницької, Рівненської, Южноукраїнської, За
порізької АЕС, Трипільської та Запорізької ТЕС.
Автор понад 80 наукових і навчально-методичних
праць, зокрема: Применение вероятностно-ста
тистических методов для анализа гидрохимичес
ких данных (1977 р., у співавторстві); Гидрохимиче
ское картирование с применением вероятностно
статистических методов (1979 р., у співав
торстві); Гидрохимический атлас СССР (1990 р., у
співавторстві); Гідрохімія водних об’єктів атомної
і теплової енергетики (2001 р.).

РУБЦ ОВ
Ів а н
Г ригорович
гідролог

Народився 19 лютого 1913 р. у с.Чорнооків Брян
ської області (Росія).
Працював гідротехніком тресту «Дніпросплав >
(Київ, 1934-1936 рр.); служив у Радянській Армії
(1936-1938 рр.); працював у гірничій промисло
вості «Дальбуд» (Магадан, 1938-1946 рр.); інжене
ром Придеснянської стокової станції (с. Покошичі, 1949-1954 рр.); інженером Гідрологічної
станції Конотоп (1954- рр.); ст. інженером Гідро
логічної станції Київ (1960-1963 рр.).
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Закінчив у 1962 р. Ленінградський гідрометеоро
логічний інститут за спеціальністю «гідрологія
суші».
З 1963 по 1979 рр. — ст. інженер, молодший науко
вий співробітник, старший науковий співробітник
Українського науково-дослідного гідрометеоро
логічного інституту.
Кандидат географічних наук, у 1971 р. захистив
кандидатську дисертацію «Довготерміновий про
гноз весняного стоку притоків середнього Дніпра»
за спеціальністю «гідрохімія суші».
Наукові дослідження пов’язані з розробкою й
впровадженням методів прогнозування характе
ристик весняного стоку річок України.
Опублікував 26 наукових статей, зокрема: Расчет
бокового притока в Днепровские водохранилища и
возможность его предвычисления / / Труды УкрНИГ
МИ. — вып. 59 (1966 р.); Условия формирования и
метод расчета стока половодья в открытом бас
сейне II Труды УкрНИГМИ. — вып. 88 (1969 р.);
Прогноз высокий дождевых паводков горных прито
ков р. Днестра по осадкам II Труды УкрНИГМИ. —
вып. 119 (1972 р.); Расчет и прогноз слоя стока за
половодье рек Донбасса и Приазовья II Труды Укр
НИГМИ. — вып. 145 (1975 р.); Особенности фор
мирования стока весеннего половодья в бассейне
Южного Буга II Труды УкрНИГМИ. — вып. 158
(1977 р.).
Помер у 1991 р. у Києві.

С А ВИ Ц ЬК И Й
Віктор
М иколайович
гідрохімік

Народився 25 квітня 1948 р. у м. Калинівка Він
ницької області.
Навчався в Карловому університеті (Прага, Чехословаччина) у 1967-1968 рр. Закінчив у 1972 р.
Київський державний університет ім. Т. Г. Шевчен
ка за спеціальністю «хімік».
Працював молодшим науковим співробітником
(1974-1975 рр.), старшим інженером (1976-1977
рр.), старшим науковим співробітником проблем
ної гідрохімічної лабораторії (1977-1999 рр.), з
2000 р. — доцент Київського національного уні
верситету імені Тараса Шевченка.
Кандидат хімічних наук, у 1976 р. захистив дисер
тацію «Порівняльна характеристика амінотіо- і
аміноселеноціанатних сполук деяких металів» за
спеціальністю 02.00.01 — «неорганічна хімія».
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Наукові дослідження пов’язані з хіміко-аналітичними дослідженнями природних, техногенно зм і
нених і техногенних об’єктів навколишнього сере
довища, оцінкою впливу антропогенних і природ
них чинників на формування хімічного складу,
гідрохімічного режиму та якості річкових вод, мікроелементного і органічного забруднення водних
об’єктів суходолу, обґрунтуванням і розробкою
моніторингових заходів стосовно зазначених
об’єктів, проблемами, пов’язаними з практичною
утилізацією осадів стічних вод біологічних очис
них споруд.
Проводив експедиційні дослідження на Шацьких
озерах, річках Правобережного Полісся України,
Дніпрі та його притоках, на Дунаї.
Автор понад 80 наукових та навчально-методич
них праць, зокрема (у співавторстві): Використан
ня осадів стічних вод у сільському господарстві
(1997 р.) та статей: Координационные соединения
меди (II), включающие этилендиамин II Коорд. хи 
м и я - Т.2, №12 (1976 р.); Экстракционное концент
рирование и атомно-абсорбционное определение
железа, меди, цинка, кадмия и свинца в природных
водах IIЖ урн. аналит. химии. — Т.42, № 4 (1987 р.);
Содержание и распределение некоторых загрязняю
щих веществ в водах Дуная II Водные ресурсы. — Т.
20, № 4 (1993 р.); Формування і динаміка хімічного
складу річкових вод лівобережних приток Дніпра у
зоні Лісостепу II Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — Т. 2. (2001 р.).

САМОЙЛЕНКО
Віктор
М иколайович
гідролог, гідроеколог,
геоеколог

Народився 25 вересня 1955 р. у Києві.
Закінчив кафедру гідрології і гідрохімії геогра
фічного факультету Київського держуніверситету
ім. Т.Г.Шевченка у 1977 р. за спеціальністю «гідро
логія» і аспірантуру Центрального НДІ комплекс
ного використання водних ресурсів (М інськ)
(1982 р.).
У 1977-1992 рр. — інженер, науковий спів
робітник, вчений секретар, завідувач відділу, за
ступник директора з наукової роботи Української
філії Центрального НДІ комплексного викорис
тання водних ресурсів (УФ ЦНДІКВВР), перетво
реної у 1991 р. в Український науково-дослідний
інститут водогосподарсько-екологічних проблем
(УНДІВЕП).
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У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Ме
тоди гідравлічного моделювання статистичних де
ф орм ацій піщ аних укосів в зоні руйнування
хвиль» за спеціальністю 05.14.09 — «гідравліка та
інженерна гідрологія», кандидат технічних наук.
У 1992-2001 рр. — генеральний директор, завіду
вач науково-дослідного відділення Науковоінф орм аційного центру водогосподарсько-еко
логічного моніторингу та оптимізації водокорис
тування (екологічного центру «НІЦ ВЕМОВ») Ук
раїнської екологічної асоціації «Зелений світ».
З 2001 р. — професор кафедри фізичної географії
та геоекології географічного факультету Київсько
го національного університету імені Тараса Шев
ченка. Звання професора присвоєно у 2003 р.
Доктор географічних наук, у 2000 р. захистив док
торську дисертацію «Методологія і застосування
стохастичної екогідрології у постчорнобильський
період» за спеціальністю 11.00.07 — «гідрологія
суші, водні ресурси, гідрохімія».
Основні досягнення пов’язані насамперед зі ство
ренням нового наукового напряму в геоекології —
стохастичної екогідрології (гідроінвайронментології). Предметом напряму є імовірнісне матема
тично-картографічне моделювання динаміки і стій
кості природно-технічних геосистем водних об’єк
тів і річкових басейнів як складних поліфункціональних систем за вивченими та імітованими
закономірностями їх власних параметричних збу
рень. Реалізація положень стохастичної екогідро
логії дозволила отримати низку теоретичних і
прикладних ріш ень для інформаційно-діагностично-прогнозного науково-методичного забез
печення розв’язання державних та міжнародних
геоекологічних проблем басейнів річок України з
метою еколого-економічної оптимізації водо- і
ресурсокористування в них, водо- і природоохо
ронного планування та управління геосистемами
водних об’єктів і водозборів на основі сучасних
моніторингових і інформаційних мереж та техно
логій, враховуючи чинник радіоактивного забруд
нення. Найбільш вагомі і впроваджені серед цих
рішень: ГІС комплексного районування Полісся та
півночі Лісостепу за ландшафтно-гідрологічними
умовами та рівнем радіогідроекологічного стану
геосистем; методика оптимізації геоекологічного
моніторингу; алгоритми еколого-економічної оп142

тимізації режимів експлуатації геосистем річкових
басейнів; сучасні принципи водоохоронного зону
вання і інші, які увійшли до ряду нормативно-ме
тодичних документів. Наукові і навчально-методичні інтереси останнього часу — теорія і при
кладні дослідження в географії, гідрології, гідроекології та геоекології, включаючи моделювання
динаміки та стійкості геосистем водних об’єктів та
їх берегових зон і водозборів, геоінформаційний
менеджмент, геоекологічний моніторинг та оптимізацію користування ресурсами водного фонду;
підготовка підручників і монографій геоекологічного та геоінформаційного спрямування.
Науковий керівник понад ЗО науково-дослідних
робіт і проектів, 15 з яких розроблялися за
національними науково-технічними екологічними
програмами.
Член Національного Комітету України з М іжна
родної Гідрологічної Програми ЮНЕСКО / Опера
тивної Гідрологічної Програми ВМО, член М іжна
родної асоціації гідрологічних наук (ІАНБ), при
значався членом Українського національного комі
тету управління Програмою ПРООН / Глобального
екологічного фонду з екологічного оздоровлення
транскордонного басейну Дніпра, експерт цієї
Програми та співавтор М іжнародної електронної
бази даних (веб-сайту) «Екологічний стан басейн}7
Дніпра». Експерт з ГІС від України у Міжнародній
комісії із захисту довкілля річки Дунай (ЮРБІІ).
Член-кореспондент Української академії наук на
ціонального прогресу (УАННП).
Експедиційні дослідження — р. Іртиш (1975 р.);
річки Закарпаття (1976 р.); берегова зона АзовоЧорноморського басейну (1977-1982 рр.); Дніпров
ські водосховища (1978-1986 рр.); водні об’єкти і
водозбори Полісся та півночі Лісостепу (1995—
2000 рр.).
Автор понад 100 опублікованих наукових і нав
чально-методичних праць, зокрема монографій:
Кадастр радіоактивного забруднення водних
об’єктів України місцевого водокористування. — Т.1.
Радіогідроекологічний стан і використання водойм
та загальнометодологічні проблеми (1998 р.) та Т. 2.
Стохастично-рейтингові оцінки доз опромінення
населення за рахунок місцевого водокористування
(1998 р., у співавторстві); Комплексне районування
радіоактивно забруднених територій Полісся і
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півночі Лісостепу за гідрологічно-ландшафтними
умовами
та можливими радіоекологічними
наслідками місцевого водо- і ресурсокористування
(1999 p.); Комплексний радіоекологічний моніто
ринг водойм місцевого водокористування та методологічно-оптимізувальні рішення стохастичної
екологічної гідрології (2000 p., у співавторстві);
Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Ж ит о
м ирської області (2002 p., у сп івавторстві);
Ймовірнісні математичні методи в геоекології
(2002 p.); Основи геоінформаційних систем. М ето
дологія (2003 p.); Математичне моделювання в гео
екології (2003 р.) та статей: Development o f lakes &
reservoirs dynamics and stability information/simula
tion systems for environmental monitoring and manage
m ent on Ukraine example II Schriftenreihe zur
Wasserwirtschaft. — Vol.19/2 (1996 p.); The establish
m ent o f water protection zones for water quality
improvement in river basins II IAHS Publication. —
№243 (1997 p.); Спільні оцінки рівнів та рейтингів
гідроекологічного і радіоекологічного стану ланд
шафтно-гідрологічних районів Полісся та Лісостепу
II Український географічний журнал. — №З (2000 p.);
Основи системного гідроекологічного районування
територій II Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.
— Т. 2 (2001 p.); Тримірне районування геосистем
великих водосховищ II Наукові праці УкрНДГМІ. —
Вип.250 (2002). Опт имізаціяуправління природнотехнічним и геосистемами водних об’єктів та
річкових басейнів II Фізична географія і геоморфо
логія. — Вип.45 (2003 p.).

СЕРБОВ
М икола
Г еоргійович
гідролог

Народився ЗО вересня 1959 р. в Одесі.
У 1981 рр. закінчив гідрологічний факультет
Одеського гідрометеорологічний інститут в 1981
році за спеціальністю «гідрологія суші». Після слу
жби в Збройних Силах СРСР навчався в аспіран
турі ОГМІ (1983-1986 рр.).
З 1986 р. — в ОГМІ (з 2001 р. — Одеський держав
ний екологічний університет): асистент, у
1987-1989 рр. — старший викладач кафедри гідро
логічних прогнозів і моделювання, декан заочної
факультету, з 1989 р. — доцент, проректор, з 1995
року — перший проректор. У 1993-1997 рр. —
завідувач кафедри гідрологічних прогнозів та мо
делювання, з 1997 р. — завідувач кафедри інф ор
маційних технологій.
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Кандидат географічних наук, у 1986 р. захистив
дисертацію «Максимальний стік весняно-літньої
повені річок Західно-Сибірської рівнини та розра
хунок його характеристик«.
Виконував експедиційні дослідження: річки Вісла,
Дністер, П рип’ять, Прут, Турунчук, річки Західно
го Сибіру (Об та Іртиш ), Камчатки, Магаданської
області, Приморського краю, басейну Баренцового
моря.
Займається економікою та гідрометеорологічним
забезпеченням народного господарства України,
гідрологічними прогнозами, програмними засоба
ми забезпечення цілісності та достовірності ком
п’ютерній інформації, ГІС.
Автор 50 наукових та 15 навчально-методичних
праць, зокрема (у співавторстві): Гидрофизическая
и биоценотическая структура верхнего деятельно
го слоя: постановка проблемы, подходы, перспекти
вы исследований (1989 р.); Комплексный экологичес
кий мониторинг в губе Далънезеленецкой (Баренце
во море). Структурные характеристики (1990 р.);
Размещение производительных сил (1997 р.).
Почесний працівник гідрометслужби України»,
нагороджений Почесною Грамотою Кабінету М і
ністрів України.

СКРИ П Н И К
М икола
П авлович
гідрометеоролог

Народився 29 липня 1928 р. у с. Литвинівка, Євсузського району Луганської області.
В 1954 р. закінчив Одеський гідрометеорологічний
інститут за спеціальністю «інженер-океанолог».
Працював: начальником відділу, заступником ди
ректора, директором Аральської гідрометеороло
гічної обсерваторії Управління гідрометеороло
гічної служби Казахської СРСР (1954-1966 рр.);
директором басейнової гідрометеорологічної об
серваторії Чорного і Азовського морів (1966-1971
рр.), заступником начальника (1971-1973 рр.), на
чальником Управління гідрометеорологічної слу
жби УРСР (1973-1991 рр.).
Став перш им керівником Державного комітету
України з гідрометеорології, який очолював з тра
вня 1992 р. по лютий 1993 р.
Зробив значний внесок в розвиток морських гі
дрологічних та гідрохімічних спостережень, спри
яв розвитку та удосконаленню системи гідромете
орологічних спостережень та прогнозування в Ук145

раїні. Очолив діяльність гідрометеорологічної
служби України під час ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
Нагороджений орденами Трудового Червоного
Прапора (двічі) та Знак Пошани.

СНІЖ КО
Сергій
Іванович
гідрохімік, гідроеколог

Народився 18 березня 1958 р. у с. Старе Бориспіль
ського району Київської області.
Закінчив географічний факультет Київського дер
жавного університету імені Т.Г. Шевченка у 1980 р.
Працював техніком-гідрологом в проектному ін
ституті «Союзгазпроект» (1978-1979 рр.); лаборан
том (1979-1980 рр.), інженером (1980-1987 рр.),
молодшим науковим співробітником (1987-1990 рр.),
старшим науковим співробітником Проблемної на
уково-дослідної гідрохімічної лабораторії (19901995 рр.), доцентом кафедри гідрології та гідро
хімії (1995-2001 рр.), з 2002 р. — зав. кафедри ме
теорології і кліматології географічного факультету
Київського національного університету імені Та
раса Шевченка.
У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію
«Особливості формування річкового стоку біоген
них речовин (на прикладі басейну Дніпра в межах
України)» за спеціальністю «гідрологія суші, водні
ресурси, гідрохімія».
У 1994-1995 рр. викладає та проводить наукову ро
боту у Вестфальському університеті (Німеччина).
У 1999 р. перебуває на науковому стажуванні у Фе
деральному інституті гідрології та в Гессенському
міністерстві охорони довкілля (Німеччина)ю
У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему:
«Теорія і методи дослідження регіональних гідро
хімічних систем» за спеціальністю «гідрологія
суші, водні ресурси, гідрохімія», доктор геогра
фічних наук.
Наукові дослідження пов’язані з розробкою та
впровадженням методик оцінки впливу природ
них та антропогенних факторів на формування
гідрохімічного режиму та якості природних вод,
дослідженням можливості застосування методів
системного аналізу для виріш ення гідроекологічних задач.
Як експерт брав участь у міжнародних проектах
Світового банку (1996 р.), ТАСІ8 (1998-2000 р.),
Німецького федерального агентства з охорони на
вколишнього середовища (2000-2002 рр.).
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Експедиційні дослідження гірських річок Карпат;
траси газопроводу Уренгой-Куйбишев-Петровськ
(Поволжя, р. Волга та її притоки); річок та осушу
вальних систем Київського Полісся; річок України;
30-км зони Чорнобильської АЕС; річок України,
Німеччини. Учасник міжнародних експедицій «Го
лубий Дунай-90» та на транскордонних річках Ук
раїни (зах. Буг, Латориця, Уж).
Автор понад 130 наукових праць, зокрема: Оцінка
та прогнозування якості природних вод (2001 р.);
Інженерна гідрохімія (2001 р.); Гідрохімія та
радіогеохімія річок і боліт Житомирської області
(2002 р., у співавторстві) та статті Wasserwirtschaf
tliche und oekologische Situation im Dnipro — Ein
zugsgebiet / / Hydrologie und Wasserbewirtschaftung —
№1. (2001 p.); Die Wahrscheinlichkeit der Erscheinung
der gefaehrlichen Schadstoffkonzentrationen im Wasser
der Bergfluessen des ukrainischen Teiles des Einzugsge
bietes von Tisa bei extremen Hochwassersituationen//
Hydrologische Vorhersagen und hydrologisch-wasserwirt
schaftliche Grundlagen (1999 p.); Forschungsmethodik
der Formierungsprozesse der Qualität der natürlichen.
Gewässer und ihre Klassifizierung nach genetischen Merk
malen//Hydrologische Vorhersagen und hydrologischwasserwirtschaftliche Grundlagen — Band II (1994 p.).

СУСІДКО
М ихайло
М икитович
гідролог

Народився 3 жовтня 1924 p. у c. Бурячки Казанків ського район Миколаївської області.
Учасник Великої Вітчизняної війни.
Закінчив у 1957 р. Ленінградський гідрометеороло
гічний інститут за спеціальністю «гідрологія суші».
Працював ст. техніком гідрометеостанції Алмазна
(1950-1951 рр.), інженером-гідрологом, начальни
ком гідрометеостанції Луцьк (1951-1954 рр.), на
чальником Волинського гідрометеобюро (1955—
1966 рр.), заступником начальника Управління
гідрометслужби України (1966-1970 рр.), ст. інже
нером, старшим науковим співробітником, завіду
вачем лабораторії, провідним науковим співробіт
ником УкрНДГМІ (з 1970 р.).
Кандидат географічних наук, у 1976 р. захистив ди
сертацію «Прогноз перебігу дощового стоку в ба
сейні Дністра на основі врахування процесів, що
відбуваються в русловій мережі» за спеціальністю
«гідрологія суші».
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Наукові інтереси пов’язані з розвитком та удоско
наленням методичної бази та створенням новітніх
технологій прогнозування повеней і паводків на
засадах дослідження та математичного моделю
вання процесів їх ф ормування з урахуванням
ландшафтних умов, розробленням та впроваджен
ням в оперативну практику служби гідрометеоро
логічного забезпечення басейнових інформаційно-прогностичних систем.
Підготував трьох кандидатів наук.
Автор 127 наукових праць, зокрема: Применение
математических моделей в задачах расчета и про
гноза дождевого стока (методическое руководство)
(1990 р., у співавторстві); та статей: Особенности
применения математической модели формирования
дождевого стока для расчета паводков в горной ме
стности / / Труды УкрНИГМИ. — Вып.181 (1980 р.);
Опыт применения математического моделирова
ния дождевого стока на горных реках Болгарии II
Гидрология и метеорология. — № 3 (1984 р., у спів
авторстві); Особенности применения метода де
композиции при идентификации систем формиро
вания стока II Труды УкрНИГМИ. — Вып. 231
(1988 р.); Особенности моделирования процессов
формирования тало-дождевого стока на горном во
досборе II Тр. У крН И ГМ И - Вып. 220 (1987 р.); Ме
тодичні засади ймовірнісного прогнозування сельових явищ в Українських Карпатах И Наукові праці
УкрНДГМІ. — Вип. 247 (1999 р., у співавторстві).
Має 18 державних нагород.

ТА ВРО В
Ю рій
С таніславович
гідролог, гідроеколог

Народився 19 квітня 1960 р. в Яготині на Київ
щині.
Закінчив Київський державний університет ім.
Т.Г. Шевченка у 1982 р., за спеціальністю «гідро
логія суші».
У 1982-1992 рр. працював на посадах інженера та
молодшого наукового співробітника в Українській
філії Центрального науково-дослідного інституту
комплексного використання водних ресурсів (УФ
ЦНДІКВВР). Закінчив аспірантуру при ЦНДІКВВР у 1989 р. (Мінськ).
У 1992-2002 рр. працював науковим співробітни
ком та заступником генерального директора науково-інформаційного центру водогосподарськоекологічних проблем та оптимізації водокористу
вання.
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З 2002 р. працює на посаді вченого секретаря Ук
раїнського науково-дослідного гідром етеоро
логічного інституту
Кандидат географічних наук, у 2003 р. захистив ди
сертацію «Радіогеоекологічний аналіз водокорис
тування з місцевих водойм Полісся та півночі
Лісостепу» за спеціальністю 11.00.11 - «конструк
тивна географія і раціональне використання при
родних ресурсів».
Займався дослідженнями у сфері водогосподарсь
ких балансів. Нині працює над комплексним еко
логічним районуванням в басейні р. Дніпро, вив
ченням сніголавинного режиму Українських Кар
пат та Гірського Криму.
Проводив експедиційні дослідження в межах Во
линської, Рівненської, Київської, Чернігівської, Ж и
томирської та Вінницької областей (1995-2000 pp.),
у басейнах річок Псел (1985 p.), а також експери
ментальні дослідження змиву радіонуклідів в зоні
Чорнобильської АЕС (1986-2000 pp.).
Автор понад 50 наукових праць, зокрема: Кадастр
радіоактивного забруднення водних об’єктів Ук
раїни місцевого водокористування, Том 2 (1998 p., у
співавторстві); Комплексний радіоекологічний моні
торинг водойм місцевого водокористування та методологічно-оптимізувальні рішення стохастичної екологічної гідрології (2000 p., у співавторстві);
Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Ж ит о
мирської області (2002 p., у співавторстві) та ста
тей: The establishment o f water protection zones for
water quality improvement in river basins» IlFreshxvater
Contamination. - no. 243 (1997 p., y співавторстві);
Мінливість розподілу і співвідношення радіоактив
ної забрудненості між ланками екосистем Полісся
та півночі Лісостепу» / / Гідрологія, гідрохімія і
гідроекологія. — Т. 2. (2001 p.);
Нагороджений медаллю «Учасник ліквідації на
слідків аварії на Чорнобильській АЕС».

ТИЩ ЕНКО
О лександра
С ергіївна
гідролог

Народилася 25 вересня 1937 р. у м. Батайськ Рос
товської області (Російська Федерація).
Закінчила у 1964 р. Тбіліський державний універ
ситет за спеціальністю «фізична географія».
Працювала молодшим техніком, техніком зсувної
станції Грузгеолкому (1965-1966 рр.); техніком
Укрводоканалпроекту (1967 р.); старшим техніком,
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інженером, геологом інститут «УкрДПТВ» (1967—
1975 рр.); старшим інженером, науковим співро
бітником, старшим науковим співробітником Ук
раїнського науково-дослідного гідрометеорологіч
ного інституту (з 1975 р.).
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на
тему: «Селеві процеси та селеформуючі відклади в
Українських Карпатах та Гірському Криму».
Наукові дослідження пов’язані з вивченням та уза
гальненням даних про селеформуючі процеси та
фізико-м еханічні властивості селеформуючого
матеріалу.
Експедиційні дослідження селевих басейнів на
Кавказі; з інженерних вишукуванб для цивільного
будування по різних областях України; з вивчення
селів у гірських районах Карпат та Криму.
Опубліковано понад 20 наукових праць, зокрема
статті: Селевые очаги в Украинских Карпатах II
Труды УкрНИГМИ. — вып. 162 (1978 р., у співав
торстві); Водно-физические свойства селеформирующих грунтов Карпат II Труды УкрНИГМИ. —
вып. 231 (1988 р., у співавторстві); Оценка грануло
метрического состава селеформирующих грунтов
и отложений селевых потоков Карпат и Крыма II
Инженерная геология. — №3 (1992 р.); Формирова
ние селевого потока в антропогенных отложениях
в Бабьем Яру II Геоэкология. Инженерная геология.
— №4 (1993 р.)-, Акт ивізація сельових потоків в За
карпатті в наслідок сильних злив восени 1998 р. II
Матеріали II Міжнародної конференції по селевим
потокам (Тайвань, 2000 р.).

ТІМ ЧЕНКО
В олодим ир
М ихайлович
гідролог, гідроеколог

Народився 14 вересня 1943 р. у м. Петропавловськ
(Казахстан).
У 1962-1963 рр. — технік-гідролог гідрологічної
станції «Томськ»; у 1968 р. закінчив Далекосхідний
державний університет за спеціальністю «гідроло
гія суші».
У 1968-1976 рр. — молодший науковий співро
бітник, старший науковий співробітник, завідувач
відділу гідрологічних досліджень та прогнозів Да
лекосхідного науково-дослідного гідрометеоро
логічного інституту; у 1976-1979 рр. — старший
інженер відділу гідропрогнозів Українського бюро
погоди Гідрометслужби України; з 1979 р. по сьо
годні — старший науковий співробітник, завідую150

чий відділом гідрології та управління водними
екосистемами Інституту гідробіології НАН Укра
їни.
У 1973 р. після закінчення аспірантури при Гідрометцентрі СРСР захистив кандидатську дисерта
цію «Льодовий режим та короткотерміновий про
гноз скресання та замерзання р. Уссурі».
У 1992 р. захистив докторську дисертацію «Гідро
логічні чинники функціонування водних екосис
тем (на прикладі водних об’єктів України)», док
тор географічних наук.
Створив методичну базу оцінки, розрахунку та
прогнозу льодових явищ на річках далекосхідного
регіону СРСР. Розробив та впровадив конкретні
методики короткотермінових прогнозів замерзан
ня та скресання річок. Наукові інтереси пов’язані з
дослідженням ролі гідрологічних процесів, явиш
та характеристик у формуванні та функціонуванні
екосистем континентальних водойм та водотоків,
розробкою методичних засад управління станом
екосистем та якістю води.
Сформував предмет, основні задачі та методи еко
логічної гідрології як самостійного актуального
напрямку гідрології. Було визначено, щ о екосистемний підхід до вивчення гідрологічного режим)’
передбачає виріш ення трьох провідних задач:
оцінку екологічно значущих гідрологічних еле
ментів, розш иф ровку механізмів їх впливу на
водні екосистеми та розробку методів управління
екологічним станом, якістю води та біопродуктивністю водних об’єктів шляхом регулювання
гідрологічного режиму. Основні положення і ме
тоди екогідрології, знайшли практичне викорис
тання при оцінці та прогнозах екологічного стану,
біопродуктивності та якості води багатьох водних
об’єктів України.
Об’єктами експедиційних робіт були і є майже всі
крупні водойми, річки і канали України, а також
окремі водні об’єкти Росії, Казахстану і Польщі.
Автор понад 170 наукових праць, серед них: Гидро
логия и гидрохимия Днепра и его водохранилищ
(1989 р., у співавторстві); Днепровско-Бугская эстуарная екосистема (1989 р., у співавторстві); Эколого-гидрологические исследования водоемов СевероЗападного Причорномор’я (1990 р.); Гидроэкология
украинского участка Дуная и сопредельных водо
емов (1989 р., у співавторстві); Управление состоя151

ниєм экосистемы и качеством воды в устьевом уча
стке Днепра, у 2-х частинах (1996-1997 рр., у спів
авторстві).
Нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради
УРСР.

ФОМЕНКО
Яків
О лександрович
гідролог

Народився 12 вересня 1928 р. у с. Котловановка
Славгородського району Алтайського краю.
У 1952 р. закінчив Московський енергетичний ін
ститут за спеціальністю «гідроенергетичні уста
новки».
Працю вав в Українському науково-дослідному
гідрометеорологічному інституті на різних поса
дах — старшого інженера, молодшого, старшого
наукового співробітника — 1963-1989 рр. У
1964-1966 рр. працював старшим інженером в ек
спедиції Укрводгоспу Міністерства меліорації вод
ного господарства СРСР в Алжирі.
Кандидат технічних наук, у 1964 р. захистив дисер
тацію «Розрахунок гідрографів та елементарного
притоку високих повеней на рівнинних річках
Південно-заходу Європейської території СРСР».
Наукові дослідження пов’язані з розробкою ме
тодів розрахунків максимальних витрат від талих
вод і зміш аного походження на рівнинних і
гірських річках України і Молдавії, водними ре
сурсами річок і адміністративних областей, еко
номічних районів, впливом меліоративних заходів
на річний і весняний стік Українського Полісся.
Автор понад 100 наукових праць, зокрема: Реко
мендации по определению расчетных расходов воды
с учётом аккумуляции для назначения отверстий
мостов и труб на автодорогах общего пользования
УССР (1984 р.); Сток весеннего половодья. Справоч
ник на водным ресурсам (1987 р., у співавторстві) та
статей: О методике учета влияния гидрографических
характеристик водосбора на максимальный сток
смешанного происхождения рек Закарпатья II Тру
ды УкрНИГМИ. — вып. 192 (1982 р.); Методика
оценки водных ресурсов рек Украинской и Молдав
ской ССР II. Труды УкрНИГМИ. — Вып. 215 (1986 р.);
Методика расчета максимальных расходов льда ве
сеннего половодья на реках Украины и Молдавии II
Труды УкрНИГМИ. — Вып. 220 (1987 р.); Методи
ка и оценка влияния осушительной мелиорации на
годовой сток рек Украинского Полесья II Труды Укр
НИГМИ. — Вып. 240 (1991 р.).
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Х ІЛ ЬЧ ЕВС ЬК И Й
Валентин
К ирилович
гідролог, гідрохімік,
гідроеколог

Народився 23 грудня 1953 р. у селищі Хотів КиєвоСвятошинського району Київської області.
Закінчив у 1976 р. кафедру гідрології суші геогра
фічного факультету Київського державного уні
верситету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «гі
дрологія суші», спеціалізація «гідрохімія».
Працював інженером, старшим інженером про
блемної науково-дослідної гідрохімічної лабора
торії при кафедрі гідрології і гідрохімії університе
ту (1976-1978 рр.); молодшим і старшим науковим
співробітником цієї лабораторії (1979-1989 рр.).
У 1984 р. в Гідрохімічному інституті (м. Ростов-наДону, Російська Федерація) захистив кандидатську
дисертацію «Зміна хімічного складу річкових вод
басейну Верхнього Дніпра під впливом антропо
генного фактора» за спеціальністю 11.00.10 —
«гідрохімія», кандидат географічних наук.
У 1988-1989 рр. проходив наукове стажування та
читав лекції в Бухарестському університеті (Ру
мунія).
З 1989 р. — доцент кафедри гідрології і гідрохімії;
з 1997 р. — професор цієї кафедри; з 2000 р. —
завідувач кафедри гідрології і гідрохімії Київсько
го національного університету імені Тараса Шев
ченка, яку в 2002 р. за його ініціативою було перей
меновано на кафедру гідрології та гідроекології, а в
2004 р. розпочато підготовку фахівців за спеціалі
зацією «гідроекологія».
У 1996 р. у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка захистив докторську дисер
тацію «Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік
хімічних речовин та якість поверхневих вод (на
прикладі басейну Дніпра)» за спеціальністю
11.00.07 — «гідрологія суші, водні ресурси, гідро
хімія», доктор географічних наук.
Наукові дослідження присвячені теоретичним ос
новам формування хімічного складу поверхневих
вод під дією техногенних чинників, а також зай
мається проблемами регіональної гідрохімії, за
побігання забруднення водних об’єктів стічними
водами, впливу агрохімічних засобів на якість
природних вод, гідроекологічними аспектами во
допостачання, водовідведення, теоретичними пи
таннями гідроекології. Започаткував новий науко
вий напрям у гідрохімії — агрогідрохімія.
Співавтор «Гідрохімічного атласу СРСР» (1990 р.).
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Брав участь у створенні Богуславського гідрологогідрохімічного стаціонару кафедри на р. Рось
(1981 p.). Протягом 1981-1995 pp. здійснював на
уково-методичне керівництво дослідженнями на
цьому стаціонарі. В 1982 р. і 1987 pp. був відзначе
ний з колективом співавторів II і III преміями на
конкурсі наукових робіт Міністерства вищої і се
редньої спеціальної освіти України за наукові
дослідження з гідрохімії осушувальних земель Ук
раїнського Полісся та вивчення стоку і хімічних
речовин річок України в Чорне і Азовське моря.
На основі досліджень на експериментальних м а
лих водозборах Придеснянської (зона мішаних
лісів), Богуславської (лісостеп) і Велико-Анадольської (степ) водобалансових станцій розроблена
методологія дослідження хімічного складу поверхнево-схилових вод та впливу агрохімічних засобів
на якість природних вод (1985- 1995 pp.). На базі
наукових досліджень для навчального процесу
розробив 4 нових спецкурси — «Агрогідрохімія»,
«Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти», «Екологічні аспекти очистки вод»,
«Бальнеологічна гідрохімія», а також один норма
тивний курс — «Основи океанології» (1994-2000
pp.). Ним розроблено розділ з моніторингу якості
поверхневих вод для схеми протипаводкових за
ходів у басейні р. Тиса (2001 p.); розроблено і впро
ваджено відомчий нормативний документ (ВНД)
«Порядок організації і здійснення моніторингу
вод у системі Держводгоспу України» (2001-2002
pp.). Брав участь як експерт у виконанні міжнарод
них наукових проектів по басейну Дніпра (IDRS,
1999 р.) та П рип’яті (TACIS, 2002 p.).
Підготував трьох кандидатів наук та одного докто
ра наук.
Став ініціатором заснування і відповідальним ре
дактором редколегії наукового періодичного збір
ника Київського національного університету імені
Тараса Шевченка та Українського географічного
товариства «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія»
(2000 p.), який входить до переліку фахових ви
дань ВАК України з географії. Виступив з ініціати
вою проведення Першої Всеукраїнської наукової
конференції «Гідрологія, гідрохімія і гідроеко
логія» (Київ, 2001 p.). Був делегатом V Всесоюзно
го гідрологічного з’їзду (Ленінград, 1986 p.), учас
ником 28-ї та 29-ї Всесоюзних гідрохімічних нарад
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(Ростов-на-Дону, 1984, 1987 рр.)> з’їздів Всесоюз
ного географічного товариства та Українського ге
ографічного товариства, багатьох міжнародних
конференцій і симпозіумів.
Керував експедиційними дослідженнями: при вив
ченні гідрохімічного режиму Ш ацьких озер і
верхів’я р. П рип’ять (1977-1979 рр.); хімічного
складу природних вод на осушувальних системах
Українського Полісся — Верхньо-Стоходській
(1972 р.); Замисловицькій (басейн р. Уборть, 1978 р.);
Здвизькій (1979 р.); на Трубізькій осушувальній
системі (1980 р.); при вивченні водних об’єктів м.
Києва (річки Либідь, Сирець, Дніпро, ставки і озе
ра) та Київської і Чернігівської областей (19781980 рр.); гідрохімічного режиму р. П рип’ять (1981
р.), р. Рось (1982-1985 рр.), Південний Буг (1986—
1987 рр.). Брав участь в апробації методу дистан
ційного відбору проб води з вертольота спільно із
співробітниками Гідрохімічного інституту (Ростов-на-Дону, Росія) під час гідрохімічних зйомок
Київського водосховища і річок басейну Півден
ного Бугу (1987 р). Брав участь спільно з румунсь
кими вченими в експедиційних дослідженнях
річок Південних Карпат, Трансільванського плато,
а також Сулинського і Георгієвського гирл р. Дунай
та прилеглої акваторії Чорного моря (1988-1989
рр.). Керував польовими дослідженнями на експе
риментальних водозборах Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару кафедри гідрології
і гідрохімії (1981-1995 рр.).
Член редколегій наукових журналів «Водне госпо
дарство України» та «Екологія довкілля та безпека
життєдіяльності», наукових збірників «Гідрологія,
гідрохімія і гідроекологія», «Вісник Київського
університету. Серія географія», «Метеорологія,
кліматологія і гідрологія», «Наукові праці Ук
раїнського науково-дослідного гідром етеоро
логічного інституту»; член науково-методичних
рад Міносвіти і науки України з гідрометеорології
та з екології, голова спеціалізованої ради із захисту
докторських дисертацій в Київському національ
ному університеті (з 2003 р.); член експертної ради
з географічних наук ВАК України (1998-2003 рр.);
голова комісії з гідрології та гідроекології Ук
раїнського географічного товариства. Член Н аціо
нального комітету України із здійснення М іжна
родної гідрологічної програми ЮНЕСКО та Опе
ративної гідрологічної програми ВМО.
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Автор понад 150 наукових і навчально-методич
них праць, з них понад 20 книг, зокрема підруч
ників: Гідрохімія України (1995 р., у співавторстві);
Загальна гідрохімія (1997 р., у співавторстві); Водо
постачання і водовідведення: гідроекологічні аспек
ти (1999 р.); Основи загальної гідрології (2000 р., у
співавторстві); Основи океанології (2001 р., у
співавторстві); навчальних посібників з грифом
Міносвіти і науки України Радіоактивність при
родних вод (1993 р., у співавторстві); Гідрохімія оке
анів і морів (2003 р.); монографій: Роль агрохі
мічних засобів у формуванні якості вод басейну
Дніпра (1996 р.); Використання осадів стічних вод
у сільському господарстві (1997 р., у співавторстві);
Вплив сульфатного карсту на хімічний склад при
родних вод у басейні Дністра (2002 р., у співавтор
стві).
Нагороджений Почесними грамотами Київського
міського голови (2002 р.) і Міністерства освіти і
науки України (2003 р.) та відзнакою «Почесний
працівник гідрометслужби України» (2003 р.).

Ц А Й ТЦ
Є рм інігельд
С теф анович
гідролог, гідротехнік

Народився 26 квітня 1924 р. у м. Свердловськ (за
раз Єкатеринбург, Російська Федерація).
Учасник Великої Вітчизняної війни.
У 1952 р. закінчив Київський гідромеліоративний
інститут за спеціальністю «гідротехнік меліорації».
Працю вав асистентом кафедри гідротехнічних
споруд Київського гідромеліоративного інституту
(1952-1960 рр.); старшим науковим співробітни
ком Інститут гідромеханіки НАН України (1960—
1978 рр.); доцентом кафедри гідрології і гідрохімії
географічного факультету Київського державного
університету імені Т. Г. Шевченка (1978-1989 рр.);
провідним науковим співробітником при тій же
кафедрі (1989-2000 рр.).
Кандидат технічних наук, у 1958 р. захистив дисер
тацію «Дія хвиль на укіс незв’язних ґрунтів» за
спеціальністю «гідравліка та інженерна гідрогео
логія».
Наукові дослідження пов’язані з розробкою, апро
бацією і застосуванням у практику водогосподар
ського будівництва методу розрахунку і проекту
вання верхових укосів дамб, а також берегів без
кріплення; обґрунтуванням методу розрахунку
вздовжберегового стоку наносів на морських бе156

регах і берегах водосховищ і способи регулювання
стоку.
Підготував одного кандидата наук.
Експедиційні дослідження: береги Каховського,
Дніпродзержинського, Кременчуцького, Канів
ського водосховищ та Кінбурзької коси, Південно
крим ський канал, р. Десна (в межах України),
Кілійське гирло р. Дунай, нижні б’єфи Дніпровсь
ких водоймищ, басейни річок Теребля і Тересва
(Закарпаття).
Автор понад 150 наукових праць, зокрема (у спів
авторстві): Исследования вдольберегового движения
наносов на морях и водохранилищах (1967 р.,); За
щита берегов водохранилищ банкетами из горной
массы (1974 р.); Рекомендации по проектированию
водозаборных сооружений мелиоративного назначе
ния на водохранилищах Днепровского каскада
(1981 р.)-, Рекомендации по проектированию берего
укрепит ельных сооружений на водохранилищах
(1987 р.); М алі річки України. Довідник (1991 р.).
Нагороджений Орденом Вітчизняної війни II сту
пеню; 11 медалями, зокрема «За оборону Радянсь
кого Заполяр’я», «За перемогу над Німеччиною у
Великій Вітчизняної війни 1941-1945 рр.».

ЧЕБОТАРЬОВ
М икола
П етрович
гідролог, гідротехнік

Народився 27 листопада 1892 р. у Ніжині Чернігів
ської губернії.
Закінчив інженерно-метеорологічний факультет
Харківського сільськогосподарського інституту
(1924 р.).
З 1931 р. викладає у Харківському державному уні
верситеті
У 1933-1940 рр. — зав. кафедрою гідрології
Харківського гідрометеорологічного інституту.
У 1940-1941 рр. керував кафедрами геофізики,
фізики руслового потоку та гідрології суші Воро
незького університету. У 1945-1950 рр. був дека
ном фізико-математичного факультету.
Після війни переїхав до Києва, де працював у Ін
ституті інженерів водного господарства, а після
переїзду інституту до Рівного брав участь у роботі
його вченої ради.
Доктор технічних наук (1950 р.).
Вивчав річковий стік, кольматацію пісків Ц им 
лянського водосховища та інших гідротехнічних
споруд.
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Автор понад 100 наукових праць, зокрема: Сток и
гидрологические расчеты (1939 р.); Вариации стока
и его факторы (1949 р.); Учение о стоке (1962 р.).
Помер 22 листопада 1974 р.

ЧЕРН ОВ
М икола
Іванович
гідролог

Ч ЕРН Я ВС Ь К А
А дел я
П авлівн а
гідрохімік, гідроеколог

Народився 28 вересня 1936 р. у с. Свистунівка Сватівського району Луганської області.
Закінчив Одеський гідрометеорологічний інсти
тут у 1965 р. за спеціальністю «гідрологія суші» та
аспірантуру (1965-1968 рр.).
З 1967 р. — зав. лабораторії ГДП, асистент, стар
ш ий викладач кафедри водних досліджень інсти
туту.
Кандидат географічних наук, у 1988 р. захистив ди
сертацію «Методика розрахунку максимальних ви
трат весняної повені на річках Північного та Цен
трального Казахстану» за спеціальністю 11.00.07
— «гідрологія суші, водні ресурси».
З 1988 р. — старш ий науковий співробітник
Одеського гідрометеорологічного інституту.
Займався гідроекологічними проблемами ниж нь
ого Дністра, досліджував формуванню схилового
поверхневого стоку, розробляв регіональні ф о р 
мули швидкостей руслового добігання на річках
Південного та Центрального Казахстану.
Експедиційні дослідження річок Молдавська ССР
(1960-1970 рр.), Карпат, на Кавказі (Геленджик,
1972-1975 рр.).
Автор понад 15 наукових праць, зокрема: Основи
річкової гідрометрії (2002 р., у співавторстві), по
над 20 науково-методичних розробок.
Народилася 7 лютого 1937 р. у Києві.
У 1961 р. закінчила Українську академію сільсько
господарських наук за спеціальністю «ґрунтознав
ство та агрохімія ».
Працювала лаборантом, інженером-хіміком, зав.
гідрохімічної лабораторії Держводінспекції Верх
нього Дніпра Мінводгоспу України (1961-1974 рр.);
старшим науковим співробітником, зав. лабора
торії, зав.сектором якості по-верхневих вод Укра
їнського науково-дослідного інституту водогоспо
дарсько-екологічних проблем (з 1974 р.).
Кандидат сільськогосподарських наук, у 1972 р. за
хистила дисертацію «Вплив комплексоутворювання на стабільність удобрювальних властивостей
стічних вод Бортницької зрошувальної системи».
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Наукові дослідження стосуються удосконалення й
апробації методик оцінки якості поверхневих вод
та встановлення і використання екологічних нор
мативів (на прикладі окремих басейнів річок Ук
раїни), створення несуперечливої системи класи
фікацій і нормативів оцінки якості поверхневих
вод України як основи водоохоронної норматив
но-інструктивної бази.
Експедиційні дослідження: р. Дунай (від Вилково
го до Відня); малі річки України; райони гідротех
нічного будівництва на річках Дніпро, Дунай,
Дністер Південний Буг, Сіверський Донець.
Опубліковано 80 наукових і методичних праць, зо
крема: Комплексообразование эффективный метод
обезвреживания сточных вод цехов гальванопокры
тий и повышения их удобрительной ценности
(1974 р.); Гидрохимические условия при переброске
части стока Д уная в Дніпро (1982 р., у співавтор
стві); Руководство по контролю качества водных
ресурсов и методам исследования качества вод
(1995 р., у співавторстві), Екологічна оцінка стану
поверхневих вод України (1996 р., у співавторстві);
Методика встановлення і використання екологіч
них нормативів якості поверхневих вод суші та ес
туаріїв України (2001 р.).

Ш А К ІРЗА Н О В А
Ж ан н а
Р аш идівна
гідролог

Народилася 13 квітня 1962р.уТашкенті (Узбекистан).
Закінчила Одеський гідрометеорологічний інсти
тут (ОГМІ) у 1984 р. за спеціальністю «гідрологія
суші».
Працює асистентом в ОГМІ з 1990 р.
Кандидат географічних наук, у 2002 р. захистила
дисертацію «Метод довготермінового територі
ального прогнозу максимальних витрат води вес
няного водопілля (на прикладі рік басейнів Верх
нього Дніпра, Західної Двіни та Німану» за спеці
альністю 11.00.07 — «гідрологія суші, водні ресур
си, гідрохімія».
Брала участь у розробці методу територіального
довгострокового прогнозу максимальних витрат
води, зокрема і для річок, на яких гідрологічні спо
стереження не відбуваються. Розробляє методику
територіального довгострокового прогнозу шарів
стоку весняного водопілля, у тому числі й для невивчених водозборів.
Автор близько 10 наукових статей.
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ШВЕБС
Г ен ріх
Іванович
географ, гідролог

Народився 1 червня 1929 р. у с. Ваньково Ленін
градської області (Російська Федерація).
У 1954 р. закінчив Одеський гідрометеорологічний
інститут за спеціальністю «інженер-гідролог» та
аспірантуру Одеського державного університету
ім. І.І.М ечнікова (1957 р.). У 1959 р. захистив кан
дидатську дисертацію на здобуття вченого ступе
ню кандидат технічних наук.
У 1956-1973 рр. працював у Одеському гідромете
орологічному інституті — асистент, з 1962 р. — до
цент, з 1963 р. — зав. кафедри гідрометрії, з 1970 р.
— декан гідрологічного факультету.
Доктор географічних наук, у 1972 р. захистив ди
сертацію «Формування водної ерозії, стоку нано
сів та їх оцінка (на прикладі України та Молдавії)».
З 1973 р. — професор, зав. кафедри фізичної гео
графії та природокористування в Одеському дер
жавному університеті ім. І.І.М ечнікова, у 19761980 рр. — проректор університету з наукової ро
боти.
Розробив географічні та інженерні основи контур
ної ґрунтозахисної організації території, запропо
нував модель водної ерозії та раціонального вико
ристання земель, є одним з авторів «іонізації при
родно-господарських територіальних систем» і
соціальної екології, спеціаліст в області природо
користування П ричорномор’я, зокрема лиманногирлових комплексів. Основоположник нового на
укового напрямку — еніології.
Автор понад 200 наукових праць, зокрема: Форми
рование водной эрозии, стока наносов и их оценка
(на примере Украины и Молдавии) (1974 р.)-, Приро
да Одесской области: ресурсы, их рациональное ис
пользование и охрана (1979 р., у співавторстві); Тео
ретические основы эрозиоведения (1981 р., у співав
торстві); Мастера плодородия Земли (1984 р., у
співавторстві); Контурное земледелие (1985 р.);
Основы научных исследований. География (1988 р., у
співавторстві); Лиманно-устьевые комплексы осво
ения (1988 р., у співавторстві) та низки моногра
фій з еніології.
Академік УАЕН (1993 р.).
Помер 17 січня 2003 р. в Одесі.
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ШВЕБС
О лександр
Генріхович
гідролог

Ш ВЕЙКІН
Ю рій
В асильович
гідролог

Народився 25 червня 1958 р. у Києві.
Закінчив у 1980 р. Одеський гідрометеорологічний
інститут за спеціальністю «гідрологія суші».
П рацю вав інженером в інституті «ЧорноморНДІпроект», з 1982 р. — інженер, аспірант, молод
ш ий науковий співробітник, асистент, доцент
Одеського гідрометеорологічного інституту (нині
— Одеський державний екологічний університет).
Кандидат географічних наук, у 1989 р. захистив ди
сертацію «Експериментальні дослідження елемен
тів зливового схилового стоку» за спеціальністю
11.00.07 — «гідрологія суші, водні ресурси».
Наукові інтереси пов’язані з екологічними дослід
женнями нижнього Дністра і Дунаю.
Експедиційні дослідження: на річки Дністер, Дні
про, Дунай, Південний Буг, Ловать, Об, Сирдар’я, у
Каракумах, на Кольському півострові, Уралі, в Кар
патах).
Опубліковано 40 наукових праць, зокрема: Корот
кий енциклопедичний словник по еніологїг (2002 р., у
співавторстві); Н авчальний посібник по М ГМ І
(2002 р., у співавторстві).

Народився 26 березня 1939 р. у м. Ніжеудінск Ір
кутської області (Російська Федереація).
Закінчив у 1961 р. Ленінградський гідрометеоро
логічний інститут за спеціальністю «гідрологія
суші».
Працював інженером, старш им інженером Іркут
ського управління гідрометслужби, на Братській
гідрометеорологічній обсерваторії (1961-1963 р р .);
інженером, старшим інженером Інституту гідро
механіки АН УРСР (1964-1965 рр.); аспірант Укра
їнського науково-дослідного гідрометеорологіч
ного інституту (1965-1968 рр.).
Служив у Радянській армії (1968-1970 рр.).
У 1970-1973 рр. — молодший науковий співробіт
ник Українського науково-дослідного гідрометео
рологічного інституту, завідувач Богуславської на
уково-дослідної гідрологічної лабораторії (1973—
1980 рр.); старш ий науковий співробітник УкрНДГМУ (1980-2000 рр.).
Кандидат географічних наук, у 1971 р. захистив ди
сертацію «Асинхронність опадів та стоку річок і її
облік при оцінці водних ресурсів півдня УРСР» за
спеціальністю «гідрологія суші».
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Наукові інтереси стосуються вивчення та дослід
ження змиву, вбирання ґрунтами забруднюючих
речовин, важких металів та радіонуклідів у різних
ландшафтних зонах України.
Проведені експедиційні дослідження на Братсько
му (1961-1963 рр.) та Дніпровському водосхови
щах (1964-1965 рр.), у південній та лісостеповій зо
нах України (1975-1985 рр.), на Українському П о
ліссі (1986-1999 рр.).
Автор понад 55 наукових праць, зокрема статей:
Опыт регистрации скоростей прибрежных тече
ний с помощью поплавков ПВолновые и циркуляци
онные процессы (1966 р.); Повторяемость осадков
ниже нормы за вегетационный период в зонах оро
шения на юге Украины./! Труды УкрНИГМИ. —
Вып. 79 (1968 р.); Расчет гидрографа дождевого
стока с помощью математической модели с рас
пределенными параметрами.// Сб. работ по гидро
логии. — №19 (1987 р., у співавторстві); Состояние
и перспективы развит ия экспериментальных
исследований для динамико-стохастического моде
лирования речного стока.// Труды V Всесоюзного
гидрологического съезда. — т.6 (1989 р., у співав
торстві); Экспериментальное исследование смыва
радионуклидов, выпавших на почву в результате
аварии на Чернобыльской АЭС П Метеорология и
гидрология. — N°11 (1988 р.).

Ш ВЕЦЬ
Григорій
Іванович
гідролог

Народився 27 грудня 1898 р. у с. Іванків Київської
області. Український гідролог, кандидат технічних
наук з 1946 р.
У 1929 р. закінчив меліоративно-гідротехнічний
факультет Київського сільськогосподарського ін
ституту.
Протягом 1927-1938 рр. працював у системі Гідро
метслужби. У 1938-1963 рр. — в Інституті гідро
логії і гідротехніки АН України (1952-1963 рр. —
завідувач відділу гідрології). У 1963-1964 рр. — на
уковий співробітник Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту.
Основні напрями наукової роботи — вивчення ре
жиму річок, його змін під впливом природних
факторів; гідрографія і водні ресурси України;
розрахунки внутрішньорічного розподілу стоку;
перемерзання і пересихання річок. Досліджував
стік Дніпра та інших річок країни. Узагальнив ма
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теріали з гідрології Дніпра за історичні часи. Склав
каталоги річок та озер України.
Автор багатьох наукових праць, зокрема: Розподіл
стоку річок УРСР по сезонах і місяцях. — К., 1946;
Каталог річок України. — К , 1957 (у співавтор
стві); Водність Дніпра. — К., 1960; Характеристи
ки водності річок України. — К , 1964; Толубі перли
ни України. — К., 1969; Выдающиеся гидрологичес
кие явления на юго-западе СССР. — Л., 1972; Много
вековая изменчивость стока Днепра. — Л., 1978.
Помер 16 червня 1987 р. у м. Києві.

Ш ВЕЦЬ

Іван
Семенович
гідролог

Народився 26 серпня 1918 р. у с. Ново-Івановка
(нині — Мечетинський район Ростовської області,
Російська Федерація).
Закінчив Ростовський гідрометеорологічний тех
нікум (1938 р.) та Вищий Військовий Гідрометео
рологічний інститут (1941 р.) та аспірантуру
Московського державного університету (1947 р.).
Учасник Великої Вітчизняної війни.
У 1944-1947 рр. — начальник Підмосковної воднобалансової станції, у 1948-1949 рр. — старший
науковий співробітник Центрального інституту
прогнозів, у 1949-1953 рр. — зав. відділу стоку Валдайської гідрологічної лабораторії, 1953-1957 рр.
— зав. відділу гідрологічних досліджень Цимлянської науково-дослідної гідрометеорологічної об
серваторії.
Кандидат географічних наук (1949 р.).
У 1957-1965 рр. — старший науковий співробіт
ник Українського гідрометеорологічного інститу
ту, в 1966-1971 та 1979-1983 рр. — у Раді по вив
ченню продуктивних сил УРСР АН УРСР, у
1971-1979 та з 1983 рр. — в Українському НДІ гід
ротехніки та меліорації. З 1983 р. — старш ий нау
ковий співробітник-консультант.
Займався воднобалансовими дослідженнями ма
лих водойм та зрошувальними землями, а також
заплавною гідрологією.
Автор понад 100 наукових праць, зокрема Влияние
леса на водный баланс водосборов.
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Ш ЕВЧЕНКО
О лексій
Л еонідович
гідроеколог

Народився 16 вересня 1962 р. у Мукачевому Закар
патської області.
Закінчив геологічний факультет Київського дер
жавного університету ім. Т. Г. Шевченка (1984 р.) за
спеціальністю «гідрогеологія та інженерна геоло
гія» та аспірантуру Інституту гідротехніки і мелі
орації УААН (1994 p.).
У 1984-1998 pp. — інженер, науковий співробіт
ник, завідувач лабораторії Інституту гідротехніки і
меліорації УААН; з 1998 р. — старший науковий
співробітник
Н ауково-інженерного
центра
радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень
при Президії НАН України.
Кандидат технічних наук, у 1994 р. захистив дисер
тацію «Система радіоекологічної оцінки меліоро
ваних земель».
Започаткував напрямок «гідромеліоративна радіо
екологія»; розробив систему радіоекологічної
оцінки меліорованих земель; метод дезактивації
поверхневого стоку за рахунок переведення в
ґрунтовий стік через штучне фільтруюче поле.
Впроваджував: перелік еталонних меліоративних
систем Київської області, наукове обґрунтування
реконструкції П рип’ятської меліоративної систе
ми на основі розрахунків водно-радіаційного ба
лансу, переліку додаткових об’єктів радіоеколо
гічного моніторингу Чорнобильської зони відчу
ження та ін.
Експедиційні дослідження — пошук корисних ко
палин у Бурятії, Східних Саянах (1982 p.); гідроге
ологічна зйомка у Корякському нац. окрузі, Кам
чатка (1983 p.); меліоративні системи Українського
Полісся (1984-1994 pp.); Кам’янська зрошувальна
система Запорізької обл. (1990-1992 pp.); Каховсь
ка і К раснознам’янська зрош увальні системи
(1991-1993 pp.); зрошувальні системи в районі
Южноукраїнської АЕС (1991-1994 pp.); меліора
тивні системи Чорнобильської зони відчуження
(1995-2001 pp.).
Автор 75 наукових праць, зокрема (у співавтор
стві): Автореабілітаційні процеси в екосистемах
Чорнобильської зони відчуження (2001 р.); Водооб
мен в гидрогеологических структурах и Чернобыль
ская катастрофа (2000 р.) та статтей: Моделюван
ня вторинного радіоактивного забруднення вод
меліоративних каналів II Меліорація і водне госпо
дарство. — Вип. 87 (2001 p.); Strontium-90 in surface
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and ground waters o f the reclamation systems at the
Chernobyl Exclusion zone II Environmental Geology. —
Vol 40, Issue 10 (2001 p.); Гідрогеохімічні умови фор
мування вторинного забруднення поверхневих і
грунтових вод меліоративних систем Зони відчу
ження І/ Геологічний журнал. — № 3 (2001 р.)
Відзначений Грамотою М іністерства з надзвичай
них ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи (2001 p.).

Ш ЕВЧУК
Ірина
О лександрівна
гідрохімік

Народилася 26 січня 1958 р. у Києві.
Закінчила 1984 р. Київський державний універси
тет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «географ,
фізико-географ, викладач».
Працює в Київському державному університеті
імені Т. Г. Шевченка з 1975 р. З 1976 р. — на інже
нерних посадах науково-дослідної лабораторії гідроекології та гідрохімії географічного факульте
ту; з 1989 р. — молодшим науковим співробітником.
Наукові дослідження пов’язані з вивченням умов
міграції хімічних речовин у різних типах природ
них вод на осушувальних системах Українського
Полісся, гідрохімічного режиму малих і середніх
річок басейну Дніпра, Південного Бугу та Укра
їнського П риазов’я в умовах техногенезу, гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального сто
ку річок басейну Дніпра.
Експедиційні дослідження — у 1977-1980 pp. річки
басейну Верхнього Дніпра; 1987 р. — басейн Пів
денного Бугу, 1988 р. — водойма-охолоджувач За
порізької АЕС та Каховське водоймище.
Автор близько 30 публікацій, зокрем а статті:
Взаємозв’я зок між витратами і мінералізацією во
ди річок басейну Дніпра II Вісник Київського універ
ситету. Серія Географія. — вип. 31 (1989 p., у спів
авторстві); Винос солей річками Українського При
азов’я як джерело забруднення Азовського моря II
Меліорація і водне господарство. — вип. 85 (1998 p.,
у співавторстві); Особливості вмісту і розподілу
розчинних органічних речовин у річкових водах II
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — вип. З (2002 p.);
Про гідрохімічний режим річки в умовах техногене
зу II Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — вип. 5
(2003 p., у співавторстві).
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ШЕРЕШЕВСЬКИЙ
А н атол ій
Ісакович
гідролог

Народився 22 жовтня 1938 р. в Одесі.
Закінчив у 1962 р. Одеський гідрометеологічний
інститут за спеціальністю «інженер-гідролог».
Працював у 1962 р. в інституті гідрології і гідро
техніки НАН України, з 1963 р. — в Українському
науково-дослідному гідрометеорологічному ін
ституті на посадах інженера, старшого інженера,
молодшого наукового співробітника, старшого на
укового співробітника, зав. лабораторією (з 1981 р.).
Кандидат технічних наук, у 1971 р. захистив дисер
тацію «Приток до водосховища та трансформація
стоку у верхньому та нижньому б’єфах ГЕС (на
прикладі Київського гідровузла)».
Наукові дослідження пов’язані із розробкою ме
тодів розрахунку припливу води до водосховища,
трансформації повеней у великих водосховищах
та розповсю дж ення хвиль попусків у нижніх
б’єфах ГЕС, оцінкою впливу Дніпровського каска
ду водосховищ на стік; розробленням методики
відновлення природного стоку та змінених під
впливом господарської діяльності водних ресур
сів, режиму річок та водоймищ України.
Нині займається дослідженням водних ресурсів
України; зонами затоплень у заплавах річок при
проходженні повеней та паводків різної забезпече
ності, мінімізацією збитків при проходженні ката
строфічних паводків у Закарпатті, впливом зміни
клімату на режим та водні ресурси річок України.
Експедиційні дослідження формування стоку в
Прикарпатті та на південних річках України.
Опубліковано 120 наукових праць, зокрема: Враз
ливість і адаптація екологічних та економічних
систем до зміни клімату (1998 р., у співавторстві)
та статті: Норма и изменчивость годового стока рек
Украины //Гидробиологический журнал. — Т.ЗЗ
(1997 р.); Основы инженерных расчетов и опыт ма
тематического моделирования перемещения паводочных волн по Днепровскому каскаду //Труды IVГи
дрологического съезда СССР (1975 р., у співавтор
стві); Расчет зарегулированных меженных расходов
в створах Днепровских гидроузлов в зависимости
от водности и режима эксплуатации П Труды УкрНИГМИ. — вып. 162 (1977 р.); Водные ресурсы водо
хозяйственной системы Дунай-Днепр на перспек
тиву с учетом асинхронности стока и хозяйствен
ной деятельности / / Труды УкрНИИ Госкомгидромета. — вып. 194 (1983 р., у співавторстві); Гидро166

логическое обоснование водохозяйственного ком
плекса Дунай-Днепр //Труды V Всесоюзного гидроло
гического съезда «Гидрологическое обоснование водо
хозяйственных мероприятий» — Т. 4 (1989 р.).
Нагороджений медаллю.

Ш УЛЯРЕН КО
Ірина
П етрівна
гідролог

Народилася ЗО червня 1970 р. у с. Новооріхівка Лу
бенського району Полтавської області.
У 1992 р. закінчила географічний факультет Київ
ського національного університету імені Тараса
Шевченка за спеціальністю «гідрологія».
Закінчила аспірантуру в 1996 р., працювала науко
вим співробітником (1997-2001 рр.) у НДЧ Київ
ського національного університету імені Тараса
Шевченка. З 2001 р. — у Канаді.
Кандидат географічних наук, у 1998 р. захистила
дисертацію «Оцінка горизонтальних руслових
деф орм ацій та стійкості русел річок басейну
Дніпра (в межах України)» за спеціальністю
11.00.07 — «гідрологія суші, водні ресурси, гідро
хімія».
Основними напрямками досліджень є вивчення
природних та антропогенних чинників руслоформування малих та середніх річок України та гори
зонтальних руслових деформацій їх русел; оцінка
стійкості русел річок та розробка критеріальної
залежності для визначення стійкості русла в різ
них природних та антропогенних умовах.
Лауреат Премії НАН України для молодих вчених.
Автор близько 20 наукових праць, зокрема статей:
Оцінка стійкості русел річок Середнього та Ниж
нього Придніпров’я //М еліорація та водне господар
ство — Вип. 84 (1997 р.); Оцінка антропогенного
впливу на русловий режим малих та середніх річок
басейну Дніпра П I I з ’їзд Гідро екологічного товари
ства України. — Т. 2 (1997 р.); Сучасні підходи до
визначення стійкості річкових русел //М еліорація і
водне господарство. — №86 (1999 р., у співавтор
стві); Гідролого-геоморфологічне районування ба
сейну Дніпра як основа вивчення горизонтальних
руслових деформацій //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — Т.1 (2000 р.); Екологічні аспекти руслоформування малих річок (аналіз проблеми) / / Гідро
логія, гідрохімія і гідроекологія. — Т. 2 (2001 р.).
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Щ ЕРБ А К
А н атол ій
В асильович
гідролог

Народився 16 травня 1937 р. у с. Шрамівка Драбівського району Черкаської області.
Закінчив Владивостокський гідрометеорологіч
ний технікум у 1956 р.
Закінчив у 1961 р. Одеський гідрометеорологічний
інститут за спеціальністю «гідрологія суші».
Працював старшим інженером Архангельського
бюро погоди, сектор гідрологічних прогнозів
(1961-1963 рр.). З 1963 р. — в Українському науко
во-дослідному гідрометеорологічному інституті:
аспірант, молодший науковий співробітник, стар
ш ий науковий працівник, завідувач відділу.
Кандидат географічних наук, у 1968 р. захистив ди
сертацію «Весняний стік р. Дністер і можливість
його прогнозу» за спеціальністю «гідрологія суші».
Наукові дослідження пов’язані з розробкою та впро
вадженням в практику методики довгострокових і
короткострокових прогнозів характеристик льо
дового режиму річок України і Дніпровських во
досховищ, декадних і місячних рівнів/витрат води
р. Дунай, дослідженнями умов формування річко
вого стоку з метою прогнозування його характе
ристик, вивчення селевих явищ в Українських Кар
патах.
Експедиційні дослідження сніголавинних і сельових осередків та наслідків проходження паводків у
басейнах карпатських річок та експериментальні
дослідження змиву радіонуклідів у зоні Ч орно
бильської АЕС.
Опубліковано близько 90 наукових праць, зокрема
статті: Весенний сток Днестра и возможности его
прогноза II Труды УкрНИГМИ. — вып. 76 (1968 р.);
Исследование режима нарастания толщины льда в
низовьях Дуная для целей продолжения навигации II
Труды УкрНИГМИ. — вып. 194 (1983 р., у співав
торстві); Метод краткосрочного прогноза дат ус
тановления ледостава на Нижнем Дунае II Мето
ды долгосрочных и краткосрочных гидрологических
прогнозов для целей судоходства по Дунаю (1985 р.);
Исследование прогностических характеристик т а
ющего льда для расчета и прогноза вскрытия рек
Украины / / Труды УкрНИГМИ. — вып. 240 (1991 р.,
у співавторстві); Экспериментальное исследование
смыва радионуклидов, выпавших на почву в резуль
тате аварии на Чернобыльской атомной станции
II Метеорология и гидрология. — №11 (1988 р., у
співавторстві).
Нагороджений двома медалями.
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Ю РОВСЬКИЙ
Ю рій
Георгійович
гідролог

Народився 20 жовтня 1939 р. у Сімферополі.
Закінчив у 1963 р. Ленінградський гідрометеоро
логічний інститут за спеціальністю «інженер гід
ролог».
Працював начальником гідрометеостанції УстьМіль, начальником гідрометеостанції Чернишевський Якутського УГМС (1963-1966 рр.); ст. інже
нером НДС Ленінградського гідрометеорологічно
го інституту (1966-1970 рр.); старшим науковим
співробітником (1973-1981 рр.); з 1981 р. — про
відний науковий співробітник, завідувач лабора
торії Українського державного інституту міне
ральних ресурсів, а з 2000 р. — Кримського
відділення Українського державного геологорозві
дувального інституту.
У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію «До
слідження процесів активної субмаринного роз
вантаження підземних вод» за спеціальністю «гід
рологія суші».
У 1993 р. захистив дисертацію «Особливості при
родних процесів у зонах субмаринного розванта
ження підземних вод» за спеціальністю «геологія
океанів і морів», доктор геолого-мінералогічних
наук.
Основні напрямки досліджень пов’язані з орга
нізацією мережі гідрогеологічних постів і прогноз
паводків на Чернишевській ГЕС (першої ГЕС на
вічній мерзлоті), організація повітряної льодової
розвідки на ріках Вілюй і Лена, забезпечення водо
постачання Сахалінської ГРЕС; оцінка підземного
стоку на Кавказькому узбережжі; інженерно-геологічне забезпечення геологорозвідувальних робіт
на ш ельфі Баренцового моря й в усті р. Печора.
Експедиційні дослідження басейнів річок Алдан і
Вілюй; узбережжя Охотського і Японського морів;
Кольського півострова та басейну р. Печора; Ч ор
номорського узбережж я Кавказу, прибереж номорської зони Кримського півострова; газо-геохімічні дослідження Донбасу; о. Зміїний; узбережжя
і гирлові ділянки рік в Українській частині Азовсь
кого моря.
Автор близько 145 наукових праць, зокрема: Гидро
геология шельфовых областей (1980 р., у співавтор
стві); Гидрогеологические исследования в прибреж
ной зоне моря при изучении субмаринной разгрузки
подземных вод (1984 р.); Геология и геодинамика
Крымской АЭС (1992 р., у співавторстві); Выполне-

ниє эколого-геологических, гидрогеохимических и
гидробиологических исследований на наблюдатель
ном полигоне устья Дунай — о. Змеиный (1997 р., у
співавторстві); Критерии оценки экологического со
стояния морских вод и донных осадков И Экологиче
ская безопасность прибрежной и шельфовой зон и
комплексное использование ресурсов шельфа (1999 р.).
Лауреат премії Міністерства геології СРСР, наго
роджений медаллю Лучицького.

ЯБЛОНСЬКИЙ
Віктор
В алентинович
гідролог

Народився 10 січня 1940 р. у Харкові.
Закінчив у 1962 р. Чернівецький державний уні
верситет за спеціальністю «гідрологія суші».
Працював старшим лаборантом, старш им науко
вим співробітником, Чернівецького державного
університету (1962-1967 рр.); інженером, началь
ником експедиції, молодшим науковим співро
бітником, старшим науковим співробітником Ук
раїнського науково-дослідного гідрометеороло
гічного інституту (1967-1992 рр.).
Кандидат географічних наук, у 1991 р. захистив ди
сертацію «Природні чинники селеформування та
характеристики селів ландш афтів Українських
Карпат».
Основні наукові дослідження пов’язані з вивчен
ням селевих явищ та розрахунки їх характеристик.
Експедиційні дослідження паводків та селевих
явищ у гірських районах України.
Автор 64 наукових праць, серед них статті: Иссле
дование зон затопления паводками прибрежных
участков рек Украинских Карпат / / Водные ресурсы
в народном хозяйстве (1966 р., у співавторстві); Ис
следование селей в бассейне р. Черемош И Труды УкрНИГМИ, вып. 119 (1972 р., у співавторстві); Селе
вые потоки в бассейне р. Тисы и их количественные
характеристики II Труды УкрНИТМИ. — вып. 143
(1976 р., у співавторстві); Дистанционные методы
и средства изменения характеристик селей и пер
спективы их применения II Труды УкрНИГМИ. —
вып. 235 (1990 р., у співавторстві); Связь масштаб
ности селей Карпат с природными и антропоген
ными факторами селеформирования II Труды Укр
НИГМИ. — вып. 240 (1990 р.).
Помер 17 лютого 1992 р. у Києві.
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яцик
А н атол ій
Васильович
гідротехнік, гідроеколог

Народився 5 квітня 1948 у м. Гоща Рівненської об
ласті.
Закінчив Український інститут інженерів водного
господарства у 1973 р. В 1973-1980 рр. працював в
Українському науково-дослідному інституті гідро
техніки і меліорації, 1981-1984 рр. — помічник
міністра меліорації і водного господарства Ук
раїни. 1984-2001 рр. — директор Українського на
уково-дослідного інституту водогосподарськоекологічних проблем, у 1999-2000 рр. — заступник
міністра охорони навколиш нього природного се
редовища та ядерної безпеки України, Головний
державний інспектор України з охорони навко
лишнього природного середовища.
Доктор технічних наук (1997 р.).
Наукова діяльність в галузі екології та екологічної
політики, наукового забезпечення розвитку вод
ного господарства. Засновник нового напряму в
українській науці — водогосподарської екології,
ним розроблені наукові основи екологічно безпеч
ного водокористування.
Автор понад 260 наукових праць, зокрема: Еко
логічні основи раціонального водокористування
(1997 р . ), словників, довідників та 4 винаходів.
У 1986 р. значну роботу провів у зоні ЧАЕС із за
хисту водних ресурсів басейну р. Дніпро від радіо
активного забруднення. Брав участь у розробці
низки Законів України і законодавчих актів.
Академік Академії інж енерних наук України
(1991), її Віце-президент. М іжнародний експерт
Всесвітньої організації охорони здоров’я з про
блем екології, член низки міжнародних екологіч
них організацій. Віце-президент Товариства пра
цівників водного господарства України (з 1991),
низки екологічних благодійних фондів.
Заслужений діяч науки і техніки України (2001 р.).
Відзначений медалями «В пам’ять 1500-річчя Ки
єва» (1982 р.), «Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС»
(1987 р.), «Ветеран праці» (1990 р.). Відзначений
Подякою міського голови м. Києва (1998 р.) та П о
дякою Президента України (2000 р.), орденом
Церкви «Різдво Христове-2000» (2000 р.).
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яц ю к
М ихайло
В асильович
гідролог, гідроеколог

Народився 1 листопада 1972 р. у с. Новофастів Погребищєнський району Вінницької області.
У 1995 р. закінчив географічний факультет Київ
ського національного університету імені Тараса
Шевченка за спеціальністю «гідролог-гідрохімік».
Працював провідним спеціалістом (1997 р.), голо
вним спеціалістом (1998 р.), начальник відділу
Дніпровського Басейного водного управління. З
2001 р. — начальник відділу Держводгоспу Ук
раїни.
Кандидат географічних наук, у 2001 р. захистив ди
сертацію «Оцінка, прогнозування та оптимізація
гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на
прикладі басейну р. Самара)» за спеціальністю
11.00.07 — «гідрологія суші, водні ресурси, гідро
хімія».
У 2001-2003 рр. проходив стажування в Данському
Гідравлічному інституті (м. Хорсхольм).
Вивчав методику оцінки та довгострокового про
гнозування гідрохімічного режиму річок на основі
моделювання змін якості води. Нині займається
гідрологічними та гідроекологічними проблемами
транскордонних водойм України.
Експедиції на рр. Лєна (1993-1994 рр.), Дніпро,
П рип’ять, Тиса.
Автор 15 наукових праць, зокрема статей: Форму
вання гідрохімічного режиму річок басейну р. Сама
ра в умовах техногенного впливу I I Вісник Київсько
го університету. Серія Географія. — віт. 44 (1999 р.);
Оцінка автоматизацій них розрахунків гідрохіміч
ного балансу та їх застосування для річкових ба
сейнів на прикладі басейну р. Самара I I Україна та
глобальні процеси: географічний вимір, - т .2 (2000 р.);
Оцінка і прогноз динаміки якості води для своєчас
ного прийнят т я рішень щодо оптимізації водогос
подарської ситуації в басейні IIГідрологія, гідрохімія
і гідроекологія . — т. 1 (2000 р.); Основні проблеми
екологічного стану басейну р. Самара в умовах
інтенсивного техногенного впливу I I Экологическая
и техногенная безопасность (2000 р., у співавтор
стві); Особливості оперативного прогнозування
змін хімічного складу річкових вод в умовах техно
генного впливу I I Картографія та вища школа. —
вип. 4 (2000 р.).
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Перелік персоналій, що вміщені у довідник
«Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи»
А й зе н б е р г М . М ........................... 11
А лієв К. А ........................................11
А лм азов О. М ................................12
А м єлічев Г .М ................................13
А нісім ова С. В...............................14
А ніщ енко Л. Я ...............................14
Б ар сам о в а (С аадж ан) 3. А ........16
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1834 - 2004 рр.
КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

170 років
ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАСНОВАНИЙ 1933 р .
Кафедрі гідрології та гідроекології географічного факультету
(1 9 4 9 -2 0 0 4 рр.)

55 років:
1949 р. - кафедра гідрології суші,
1976 р. - кафедра гідрології та гідрохімії,
2002 р. - кафедра гідрології та гідроекології

1921 - 2006 рр.
ДЕРЖ АВНІЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

85 років
УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ
та
ЦЕНТРАЛЬНІЙ ГЕОФІЗИЧНІЙ ОБСЕРВАТОРІЇ
(1 8 5 5 -2 0 0 5 рр.)

150 років

