ПРОГРАМА
науково-практичного семінару з нагоди
Всесвітнього метеорологічного дня та Всесвітнього дня води
(УкрГМІ, 22-23 березня 2016 р., велика зала, 3-й поверх)
22 березня
9:00-10:00
10:00-10:30

Реєстрація
Відкриття семінару.
Вступне слово:
Осадчий В.І., Кульбіда М.І.

Методи та технології гідрометеорологічного прогнозування
10:30-10:50
10:50-10:55
10:55-11:15
11:15-11:20
11:20-11:40

11:40-11:45
11:45-12:05

12:05-12:10
12:10-12:30

12:35-12:40
12:40-13:30

Прусов В.А., Сологуб Т.А.
«Моделювання поширення домішки в атмосферному повітрі
після залпового викиду продуктів забруднення»
Запитання
Ільїн Ю.П., Фомін В.В.
«Чисельний діагноз і прогноз вітрового хвилювання у
морських прибережних регіонах України»
Запитання
Тимофеєв В.Є.
«Можливості використання чисельної мезомасштабної моделі
для уточнення короткострокового прогнозу температури
повітря та опадів»
Запитання
Лєсков Б.Н.
«Прогнозування переходу конвективної хмари у
градогенеруючу стадію і технічні можливості сучасної
радіолокаційної техніки»
Запитання
Григорова О.В.
«Розрахунок і прогнозування пожежної небезпеки та
представлення на сайті УкрГМЦ категорій ризиків
небезпечних та стихійних явищ погоди»
Запитання
Перерва на обід

Проблеми зміни клімату, стан та моніторинг довкілля
13:30-13:50
13:50-13:55

Горбачова Л.О.
«Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок
України»
Запитання
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13:55-14:15
14:15-14:20
14:20-14:40

14:40-14:45
14:45-15:15
15:15-15:35

15:35-15:40
15:40-16:00
16:00-16:05
16:05-16:25
16:25-16:30
16:30-16:50
16:50-16:55
16:55-17:15

Клок С.В.
«Просторово-часові зміни мінімальної температури повітря в
останні десятиліття»
Запитання
Осадча Н.М.
«Експериментальні та прикладні дослідження УкрГМІ для
імплементації положень європейського законодавства щодо
управління водними ресурсами»
Запитання
Перерва на каву
Краковська С.В., Гнатюк Н.В., Шпиталь Т.М.,
Паламарчук Л.В.
«Характеристики опалювального періоду в Україні до
середини ХХІ століття за даними проекцій регіональних
кліматичних моделей»
Запитання
Протасов О. О.
«Структура, еволюція біосфери та шляхи ноосферогенезу»
Запитання
Малицька Л.В., Балабух В.О.
«Комфортні та дискомфортні кліматичні умови в Україні та їх
зміна у сучасний кліматичний період»
Запитання
Доніч О.А.
«Кліматичні особливості 2015 року»
Запитання
Підведення підсумків, закриття першого дня роботи
семінару

23 березня
Проблеми зміни клімату, стан та моніторинг довкілля
(продовження)
10:00-10:20
10:20-10:25
10:25-10:45

10:45-10:50

Мартазінова В.Ф.
«Минулий, поточний та майбутній стан великомасштабної
атмосферної циркуляції та регіонального клімату України»
Запитання
Кульбіда М.І.
«Зміна клімату. Порівняльний аналіз метеорологічних та
агрометеорологічних показників періодів останнього
десятиріччя (2006-2015) та період 1986-2005 рр.»
Запитання
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10:50-11:10
11:10-11:15
11:15-11:35
11:35-11:40
11:40-11:55
11:55-12:15
12:15-12:20
12:20-12:40
12:40-12:45
12:45-13:30

Гребінь В.В., Хільчевський В.К.
«Типологія поверхневих водних об'єктів за розміром (досвід
застосування Водної рамкової директиви ЄС в Україні)»
Запитання
Рибченко Л.С.
«Радіаційний режим в сучасних умовах»
Запитання
Перерва на каву
Ільїн Ю.П.
«Довготермінові зміни показників гідрометеорологічного
режиму чорноморського узбережжя України»
Запитання
Набиванець Ю.Б.
«Адаптація транскордонного басейну Дністра до зміни
клімату»
Запитання
Перерва на обід

13:30-13:50

Лаптєв Г.В.
«Науково-методичний супровід програм радіаційного
моніторингу і вивчення радіоактивності навколишнього
природного середовища в Україні: здобутки відділу
радіаційного моніторингу УкрГМІ»
13:50-13:55 Запитання
13:55-14:15 Антоненко В.С.
«Проблеми врахування змін клімату в агрометеорологічному
забезпеченні вирощування сільськогосподарських культур»
14:15-14:20 Запитання
14:20-14:40 Колісник І.А.
«Стан забруднення навколишнього природного середовища
на території України у 2015 році»
14:40-14:45 Запитання
14:45-15:05 Кориченський К. О.
«Фізико-хімічні форми та характер міграції урану в матеріалі
хвостосховища Центральний Яр (м. Дніпродзержинськ)»
15:05-15:10 Запитання
Технічне та технологічне забезпечення гідрометеорологічних
спостережень, нормативна база
15:10-15:30 Манукало В.О.
«Національна нормативна база гідрометеорологічної
діяльності в Україні: сучасний стан та нові завдання»
15:30-15:35 Запитання
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15:35-15:55
15:55-16:00
16:00-16:30

Латенко В.І, Орнатський І.А.
«Розробки та впровадження лабораторії автоматизації
метеорологічних спостережень УкрГМІ»
Запитання
Загальна дискусія, підведення підсумків роботи,
закриття семінару
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