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Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з 
використанням продуктів програми Копернікус (PONTOS) 

 
Порядок денний наради потенційних стейкхолдерів 

[уточнена версія] 
 

Ціль: Колективне обговорення («мозковий штурм») щодо питання «Як космічні дані 
можуть  допомогти у прийнятті рішень на Землі: спільне море - спільне майбутнє» 

Місце проведення: Одеса, Україна (онлайн) 
Дата: 6 липня 2021 
Час: 10:00-13:00 за Київським часом  
 

Тема Спікер Тривалість Час початку 

Відкриття і вступ 

Вітальне слово  - Володимир Іваниця, д.б.н. проф., член-кор. НАНУ, 
проректор з наукової роботи Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова (ОНУ) 

- Агавни Харутюнян, Менеджер проекту CBC BSB 
PONTOS, Американський університет Вірменії 

- Тетяна Титарчук, головний спеціаліст відділу 
співпраці з ЄС Директорату координації міжнародної 
технічної допомоги Секретаріату КМУ 

- Юрій Інешин, заступник начальника відділу 
стратегічного планування та моніторингу управління 
природоохоронних програм, бухгалтерського  обліку, 
фінансової звітності та організаційного забезпечення 
Департаменту екології та природних ресурсів 
Одеської  обласної державної адміністрації  

 
 
10 хвилин 

 
 
10:00 

Загальні відомості про проект PONTOS та 
запланована діяльність в українському 
пілотному регіоні 

- Сергій Медінець, д-р прир. наук, стар. дослід., 
керівник наукової групи проекту PONTOS від ОНУ, 
пров. наук. співробітник Центру моніторингу ОНУ,  

- Агавни Харутюнян, Менеджер проекту CBC BSB 
PONTOS, Американський університет Вірменії 

15 хвилин 10:10 

Порядок денний наради, цілі, очікувані 
результати  

- Сергій Медінець, д-р прир. наук, стар. дослід., 
керівник наукової групи проекту PONTOS від ОНУ, 
пров. наук. співробітник Центру моніторингу ОНУ 

5 хвилин 10:25 

Технології Дистанційного Зондування Землі (ДЗЗ), продукти програми Копернікус, презентація майбутньої платформи PONTOS 

Сучасні технології дистанційного 
зондування землі (ДЗЗ) та сервіси 
програми Копернікус 

- Євген Газєтов, старший науковий співробітник 
Центру моніторингу ОНУ,  

- Інна Солтис, науковий співробітник Центру 
моніторингу ОНУ 

10 хвилин 10:30 

Питання і відповіді - Всі учасники 5 хвилин 10:40 



 

Спільні кордони. Спільні рішення. 
 

Введення у платформу PONTOS та 
прикладні інструменти 

Марія Банті, Елефтеріос Катсікіс, Апостолос 
Камекіс, Яніс Манакос, співробітники Центру 
досліджень і технології Греції (CERTH) 

30 хвилин 10:45 

Питання і відповіді - Всі учасники 5 хвилин 11:15 

Перерва (10 хвилин) 

Дослідницька діяльність в пілотному районі України 

Оцінка динаміки  берегової лінії: 
- Цілі 
- Методологія 
- Попередні/очікувані результати 

- Євген Черкез, д-р геолог. наук, проф., пров. 
наук. співробітник Центру моніторингу ОНУ,  

- Володимир Медінець, к.ф.-м.н., керівник  
Центру моніторингу ОНУ,  

- Тетяна Павлік, наук. співробітник Центру 
моніторингу ОНУ,  

- Сергій Шаталін, старший викладач кафедри 
інженерної геології і гідрогеології,   

- Ольга Конарева, старший наук. співробітник 
Центру моніторингу ОНУ  

- Сергій Мединець, д-р. прир. наук, стар. дослід., 
пров. наук. співробітник Центру моніторингу 
ОНУ 

10 хвилин 11:25 

Питання і відповіді Всі учасники  5 хвилин 11:35 

Оцінка площі водно-болотних угідь і 
плавучої рослинності: 

- Цілі 
- Методологія 
- Попередні/очікувані результати 

- Сергій Медінець, д-р . прир. наук, стар. дослід., 
керівник наукової групи проекту PONTOS  від 
ОНУ, пров. наук. співробітник Центру 
моніторингу ОНУ,  

- Євген Газєтов, старший наук. співробітник 
Центру моніторингу ОНУ,  

- Сергій Снігірьов, к.б.н., провідний  наук. 
співробітник Центру моніторингу ОНУ,  

- Тетяна Павлик, наук. співробітник Центру 
моніторингу ОНУ,  

- Володимир Медінець, к.ф.-м.н., керівник  
Центру моніторингу ОНУ 

10 хвилин 11:40 

Питання і відповіді Всі учасники  5 хвилин 11:50 

Інтегрована оцінка динаміки евтрофікації 
і концентрацій хлорофілу: 

- Цілі 
- Методологія 
- Попередні/очікувані результати 

- Володимир Медінець, к.ф.-м.н., керівник 
Центру моніторингу ОНУ,  

- Наталія Ковальова, к.б.н., пров. наук. 
співробітник Центру моніторингу ОНУ,   

- Євген Газєтов, старший наук. співробітник 
Центру моніторингу ОНУ,  

- Сергій Снігірьов, к.б.н., пров. наук. 
співробітник Центру моніторингу ОНУ,  

- Наталія Дерезюк, старший наук. співробітник 
Центру моніторингу ОНУ,  

- Сергій Медінець, д-р. прир. наук, стар. дослід., 
пров. наук. співробітник Центру моніторингу 
ОНУ,  

- Алла Мілєва, наук. співробітник Центру 
моніторингу ОНУ,  

- Валентина Хітрич, наук. співробітник Центру 
моніторингу ОНУ,  

10 хвилин 11:55 
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- Ольга Конарева, старший наук. співробітник 
Центру моніторингу ОНУ 

Питання і відповіді Всі учасники  5 хвилин 12:05 

Оцінка сільськогосподарського водного 
балансу:  

- Цілі 
- Методологія 
- Попередні/очікувані результати 

- Сергій Медінець, д-р прир. наук, стар. дослід., 
керівник наукової групи проекту PONTOS від 
ОНУ, пров. наук. співробітник Центру 
моніторингу ОНУ,  

- Євген Газєтов, старший наук. співробітник 
Центру моніторингу ОНУ,  

- Андрій Буяновський, канд. геогр. наук, зав. 
кафедрою географії України, ґрунтознавства і 
земельного кадастру ГГФ ОНУ,  

- Оксана Цуркан, канд. геогр. наук, старший 
наук. співробітник, Проблемна науково-дослідна 
лабораторія-4 ОНУ,  

- Володимир Медінець, к.ф-м.н., керівник Центру 
моніторингу ОНУ 

10 хвилин 12:10 

Питання і відповіді Всі учасники  5 хвилин 12:20 

Обговорення («Мозковий штурм»): 
коментарі, пропозиції, ідеї, виклики, 
потреби щодо підвищення потенціалу/ 
поліпшення придатності результатів 

- Володимир Медінець, к.ф-м.н., керівник Центру  
моніторингу ОНУ  

- Сергій Медінець, д-р. прир. наук, стар. дослід., 
керівник наукової групи проекту PONTOS від 
ОНУ, пров. наук. співробітник Центру 
моніторингу ОНУ,  

- Софія Жеребчук, український національний хаб 
проекту «Black sea assistant mechanism»,  

- Ірина Макаренко, Секретаріат Чорноморської 
Комісії,   

- Олександр Гордієнко, помічник Голови 
Одеської обласної державної адміністрації,  

- Микола Степанок, к.б.н., Нижньодністровський 
НПП, науково-дослідний відділ,  

- Євген Соколов, к.б.н., старший наук. 
співробітник, Інститут морської біології НАН 
України 

 

20 хвилин 12:25 

Підсумки наради 

Підсумки і закриття - Володимир Медінець, к.ф-м.н., керівник Центру  
моніторингу ОНУ  

- Сергій Медінець, д-р. прир. наук, стар. дослід., 
керівник наукової групи проекту PONTOS від 
ОНУ, пров. наук. співробітник Центру 
моніторингу ОНУ 

5 хвилин 12:45 

Контактна інформація: 
Тел.: +38 050 963 2567 
E-mail: i.soltys@onu.edu.ua 
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