
 

Одеський державний екологічний університет. Історія та сучасність. 1932-
2007 / відп. ред. С. М. Степаненко ; заст. відп. ред. Є. Д. Гопченко ; відп. за 
вип. І. В. Бубнов. – Одеса : Екологія, 2007. – 528 с.  

Це видання – ювілейне і присвячене 75-річчю утворення Одеського 
державного екологічного університету – провідного вищого навчального 
закладу Міністерства освіти і науки України в галузях гідрометеорології та 
охорони навколишнього середовища. У цьому видані наведено коротку 
історію заснування, становлення та розвитку вишу та його структурних 
підрозділів (факультетів, кафедр); відомості про науково-технічну діяльність і 
формування наукових шкіл, а також висвітлено розвиток матеріально-
технічної бази; показано творчу діяльність випускників університету, 
багатьма з яких вона пишається. 

Вісник Одеського державного екологічного університету = Bulletin of Odessa 
State Environmental University : наук. журн. / засн. Одес. держ. екол. ун-т ; гол. 
ред. Є. Д. Гопченко. – Одеса : ТЕС, 2005. – 

Вип. 22. – 2017. – 119 с. 

На сторінках вісника публікуються статті за напрямами наукових досліджень 
університету: екологія та охорона природного середовища, менеджмент 
природоохоронної діяльності, економіка природокористування, інформаційні 
технології в екології та гідрометеорології, метеорологія, агрометеорологія, 
гідрологія суші, океанологія та морське природокористування, гідрографія, 
соціально-гуманітарні науки, а також науково-методичні статті з організації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах. Журнал внесено до 
переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України у галузі 
географічних наук (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; 
метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і 
раціональне використання природних ресурсів). Матеріали друкуються 
українською, англійською або російською мовами. 

Український гідрометеорологічний журнал = Ukrainian Hydrometeorological 
Journal : наук. журн. / засн. Одес. держ. екол. ун-т ; голов. ред.                        С. 
М. Степаненко. – Одеса : ТЕС, 2005. –  

№ 28. – 2021. – 137 с. 

«Український гідрометеорологічний журнал» є спеціалізованим науковим 
виданням, у якому публікуються результати фундаментальних та прикладних 
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наукових досліджень у напрямах «Гідрометеорологія» (метеорологія і 
кліматологія; агрометеорологія; гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; 
океанологія) та «Конструктивна географія і раціональне використання 
природних ресурсів»; оприлюднення результатів наукових досліджень з 
теоретичних та прикладних аспектів вирішення актуальних проблем у 
відповідних або суміжних областях науки. 

Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців = 
Экономико-экологические проблемы современности в исследованиях ученых 
= Economic and environmental problems of contemporaneity in researches of 
scientists : матеріали Міжнар. наук. конф., 25–26 черв. 2019 р., м. Одеса, 
Україна / Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : ТЕС, 2019. – 154 с. : табл. 

У збірнику представлено матеріали, що висвітлюють результати досліджень 
економіко-екологічних проблем суспільного розвитку, науково-методичні та 
прикладні аспекти їх вирішення. 

Інтелектуальні системи та інформаційні технології = Intellectual systems and 
information technologies : праці Міжнар. наук.-практ. конф., 19–24 серп. 2019 
р., Одеса, Україна / Одес. держ. екол. ун-т, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості ; співголови конф. : І. М. Коваль, 
С. М. Степаненко, Л. В. Коломієць ; наук. ред. Ю. О. Гунченко, Олексій О. 
Фразе-Фразенко. – Одеса : ТЕС, 2019. – 268 с. : іл., табл. 

Збірка містить праці Міжнародної науково-практичної конференції з 
інформаційних технології, систем та засобів штучного інтелекту, 
обчислювальних машин, систем, мереж та їх компонентів, автоматизації 
систем та процесів керування, систем захисту інформації, кібернетики, 
управління проєктами, електротехніки та телекомунікацій, інтелектуальних 
приладів та систем. 

Річки та лимани Причорномор'я на початку XXI сторіччя = Rivers and estuaries 
of the Black sea at the beginning of the XXI century : матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р., Україна, м. Одеса / Півд. наук. центр НАН 
України і МОН України, Одес. держ. екол. ун-т ; уклад. Я. С. Яров. – Одеса : 
ТЕС, 2019. – 163 с. 

У збірнику представлено матеріали доповідей конференції, що висвітлюють 
основні результати наукових досліджень за напрямами: гідрологічний режим 
та економічний стан річок і лиманів у сучасний період; вплив змін клімату та 
антропогенної діяльності на водні ресурси та екологічний стан річок і лиманів; 
проблеми раціонального використання, охорони та відтворення природних 
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ресурсів річок і лиманів; водні біоресурси річок і лиманів, сучасний стан та 
перспективи розвитку рибного господарства та аквакультури. 

Водні біоресурси та аквакультура : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 
студентів і молодих вчених, 17–19 трав. 2018 р., м. Одеса / Одес. держ. екол. 
ун-т ; редкол. : П. В. Шекк, М. І. Бургаз, Р. С. Пентилюк ; уклад. : М. І. Бургаз, 
Р. С. Пентилюк. – Одеса : ТЕС, 2018. – 199 с. 

У збірнику представлено вибрані матеріали конференції, що містять найбільш 
вагомі результати науково-дослідної роботи в галузі вивчення водних 
біоресурсів та аквакультури. 

Матеріали студентської наукової конференції Одеського державного 
екологічного університету, 23–26 квітня 2018 р., м. Одеса = Материалы 
студенческой научной конференции Одесского государственного 
экологического университета, 23–26 апреля 2018 г., г. Одесса / Одес. держ. 
екол. ун-т. – Одеса : ТЄС, 2018. – 284 с. 

У збірнику статей представлено вибрані матеріали конференції, що містять 
найбільш вагомі результати науково-дослідної роботи студентів ОДЕКУ. 

Матеріали наукової конференції молодих вчених Одеського державного 
екологічного університету, 2–8 травня 2018 р., м. Одеса = Материалы научной 
конференции молодых ученых Одесского государственного экологического 
университета, 2–8 мая 2018 г., г. Одесса / Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : ТЄС, 
2018. – 224 с. 

У збірнику представлено матеріали конференції, що висвітлюють основні 
напрями їхніх наукових досліджень. 

Матеріали науково-практичної конференції за результатами Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з «Менеджменту природоохоронної 
діяльності», 27–28 березня 2018 р., м. Одеса, Україна / Одес. держ. екол. ун-т. 
– Одеса : ТЕС, 2018. – 76 с. 

У збірнику представлено матеріали підсумкової науково-практичної 
конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент природоохоронної 
діяльності», що висвітлюють результати досліджень студентської молоді, 
спрямованих на вирішення актуальних проблем управління 
природоохоронною діяльністю в науково-методичному та прикладному 
аспектах. 
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Регіональні проблеми охорони довкілля = Regional problems of environmental 
protection : Міжнар. наук. конф. молодих вчених, 30 трав.–1 черв. 2018 р., 
Україна, м. Одеса / Одес. держ. екол. ун-т, Міжнар. асоц. екологів ун-тів, Нац. 
комісія України у справах ЮНЕСКО ; ред. : Т. А. Сафранов, А. В. Чугай. – 
Одеса : ТЕС, 2018. – 258 с. 

У збірнику представлено матеріали конференції, що висвітлюють регіональні 
екологічні проблеми, а також науково-методичні та прикладні аспекти їх 
вирішення. 

Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення = 
Современная гидрометеорология: актуальные проблемы и пути их решения = 
Modern hydrometeorology: topical issues and the solutions : матеріали III Міжнар. 
наук. конф. молодих вчених, 21–23 берез. 2018 р., м. Одеса, Україна / Одес. 
держ. екол. ун-т ; ред. Ю. С. Тучковенко. – Одеса : ТЕС, 2018. – 249 с. 

У збірнику представлено матеріали конференції, що висвітлюють основні 
результати наукових досліджень у гідрометеорології; сучасні теорії, методи та 
моделі, що застосовуються для вирішення завдань гідрометеорологічного 
обслуговування; розвиток міжнародної співпраці у вирішенні актуальних 
проблем гідрометеорології. 

Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в 
галузі природничих наук : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 
вчених, 6–8 черв. 2018 р., м. Одеса, Україна / Одес. держ. екол. ун-т, Київ. нац. 
ун-т ім. Т. Шевченка, Лодзький техн. ун-т (Польща) ; відп. за вип. К. В. 
Черепанова. – Одеса : ТЕС, 2018. – 189 с. 

У збірнику представлено матеріали конференції, що висвітлюють актуальні 
проблеми застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук, 
а також засоби їх вирішення. 

Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення 
[Електронний ресурс] : III Міжнар. наук. конф. молодих вчених, Україна, м. 
Одеса, 21–23 берез. 2018 р., Одес. держ. екол. ун-т : програма конференції, тези 
доповідей / голова оргком. Ю. С. Тучковенко. – [Б.м. : б.в.]. – 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM).  
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