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АНОТАЦІЯ  

 

Малицька Л.В. Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов 

в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, 

агрометеорологія. – Український гідрометеорологічний інститут Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України – Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню просторово-часового розподілу 

кліматичних та біокліматичних показників, що характеризують комфортні та 

дискомфортні для теплового стану людини кліматичні умови в Україні, їхньої 

мінливості у сучасний кліматичний період та ймовірної зміни до середини ХХІ 

сторіччя. 

Виявлення просторових закономірностей розподілу комфортних для людини 

умов погоди, їх сезонних проявів та зміни у сучасний кліматичний період (1981-

2010 рр.) проведено за добовими даними мережі гідрометеорологічних 

спостережень України (187 станцій) за температурою повітря, швидкістю вітру та 

відносною вологістю повітря. Оцінку ймовірної зміни комфортності кліматичних 

умов в Україні до середини ХХІ ст. (2021-2050рр.) відносно сучасного кліматичного 

періоду проведено за добовими даними регіональної кліматичної моделі REMO/ 

ECHAM5 за період з 1981 по 2050 роки для сценарію SRES А1В. Розрахункові дані 

отримано в рамках Європейського проекту FP-6 ENSEMBLES з роздільною 

здатністю 25 км. 

Комплексний вплив метеорологічних чинників на тепловий стан людини, 

теплове навантаження та тепловий стрес оцінено за кліматичними показниками та 

біокліматичними індексами методом ефективних температур. Групування даних за 

сезонами, індукція та дедукція отриманих результатів, просторовий та графічний 
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аналіз дозволили виявити закономірності їхнього просторового розподілу та сезонні 

особливості. 

Встановлено, що у зимовий сезон комфортність кліматичних умов в Україні 

зменшується з півдня на північ і з заходу на схід. Майже на всій території України 

спостерігається сильне холодове навантаження на організм людини. Значення 

еквівалентно-ефективної температури (ЕЕТ) коливаються у діапазоні від -12 °С до -

17 °С, що відповідає категорії тепловідчуття «холодно». Винятком є Правобережне 

Полісся та південно західний регіон України, де значення ЕЕТ вищі, а тепловідчуття 

відповідає категорії «помірно холодно». Втрати тепла організмом людини під дією 

швидкості вітру коливається від 700 ккал/м
2
год на Закарпатті до 1000 ккал/м

2
год на 

північному сході країни. Найбільш дискомфортними є північно східні та східні 

області країни, де мінімальна середня за сезон температура знижуються до -8°С і 

нижче, а максимальна – до -2°С і нижче. Для цього регіону характерна помірно-

сувора зима, дуже холодні погодні умови, найбільша кількість зимових днів (90-110) 

та днів із значними міждобовими змінами температури повітря (9-10). Кількість днів 

з мінімальною за добу температурою повітря нижче -10 °С може сягати 30 днів і 

більше, а нижче -20°С – 4-6 днів і більше. 

Тепловий стан організму людини у літній сезон визначають, насамперед, 

термічний режим та режим вологості. Встановлено, що майже на всій території 

країни влітку у сучасний кліматичний період комфортно та помірно тепло. 

Винятком є високогірні райони Карпат де помірно прохолодно. Найвищі значення 

середньої за сезон, середньої максимальної та мінімальної температури повітря 

спостерігаються на півдні та південному сході країни (22 °С, 28 °С та 17 °С, 

відповідно). Температура повітря поступово знижується на північ та північний захід 

України. Кількість літніх днів коливається від 60-75 на заході країни до 85 – 90 у 

південних, центральних та південно-східних областях. Кількість днів з високою 

максимальною за добу температурою повітря (25 °С і вище) зростає із півночі та 

північного заходу (30 і менше) на південь і південний схід (75 і більше). 

Максимальна тривалість безперервного періоду зі спекотною температурою може 

сягати 35-40 днів на півдні країни, 25-30 – на сході та 15-20 – у центральному 
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регіоні. Кількість тропічних ночей коливається від 15 і більше на півдні країни до 1-

2 – на заході. Задуха найчастіше формується на півдні України, особливо на 

західному та південному узбережжі Кримського півострова (7-10 днів), у той час як 

на решті території їх повторюваність у 2-3 рази менша. Кількість днів з комфортною 

для людини середньою за добу відносною вологістю (від 40 % до 60 %), коливається 

від 35 у південному степу до 55 і вище за сезон на Волинській та Подільській 

височинах. Найбільш комфортні умови характерні для західних та північних 

областей країни.  

Дослідження опосередкованого впливу кліматичних умов на комфортність для 

людини навколишнього середовища проведено за кліматичним потенціалом 

самоочищення атмосфери. Метод аналізу чутливості показників дозволив кількісно 

оцінити вплив зміни складових коефіцієнту самоочищення атмосфери на його 

величину. Встановлено, що в Україні спостерігаються виключно сприятливі та 

обмежено сприятливі умови для розсіяння аерозолів та виявлено сезонні 

особливості метеорологічних умов, що сприяють накопиченню та розсіюванню 

забруднювальних речовин в атмосфері. Аналіз індексу удосконаленого 

комплексного показника розсіювальної здатності атмосфери (УМПА) показав, що 

він не враховує особливостей циркуляції та зволоження України і потребує 

уточнення. Запропоновано для аналізу кліматичного потенціалу самоочищення 

атмосфери використовувати стандартизований показник УМПАст. Отримані для 

цього показника критичні значення дозволили провести районування України і 

виділити регіони зі сприятливими, несприятливими умовами для розсіювання 

домішок та буферну зону в якій з однаковою ймовірністю можуть спостерігатись 

метеорологічні умови, сприятливі як накопиченню домішок у повітрі, так і його 

самоочищенню. 

Встановлено, що залежно від того, які чинники чи їхній комплекс 

розглядається, одні й ті ж регіони України можуть бути як комфортними так і 

дискомфортними для людини. Запропоновано методику інтегральної оцінки 

комфортності кліматичних умов та забезпеченості України біокліматичними 

ресурсами з врахуванням сезонності, отримано комплексні показники, які 
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враховують різні аспекти впливу метеорологічних умов на тепловий стан людини, 

окремо для зимового та літнього сезонів (DW та DS, відповідно). Для їхнього 

розроблення використовували функцію бажаності Харрінгтона. За цими 

показниками уточнено кількісні критерії та межі зон із різним рівнем комфортності 

та ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами на території України, 

проведено районування території країни та визначено локалізацію регіонів з 

комфортними і дискомфортними умовами, їхню загальну площу та кліматичні 

характеристики. 

Для зимового сезону виділено чотири зони комфортності: з екстремально 

дискомфортною погодою і неприйнятним рівнем забезпеченості біокліматичними 

ресурсами, яка займає 7,26% площі України (північно східні області країни і 

високогірні райони Карпат), дискомфортною погодою та незадовільним рівнем 

забезпеченості – 41,78 % (Лівобережно-Дніпровсько-Приазовській край, Українські 

Карпати та Прикарпаття з осередком на східному схилі Подільської височини, 

прибережні території Чорного та Азовського морів), дуже комфортною погодою і 

добрим рівнем забезпеченості біокліматичними ресурсами – 1,35% (південний берег 

Криму, окремі райони Одеської, Закарпатської областей). На решті території, яка 

займає переважну частину України (49,61 % її площі), характерна комфортна погода 

та задовільний ступінь забезпеченості.  

Для літнього сезону виділено три зони комфортності: із екстремально 

дискомфортною погодою та неприйнятним рівнем забезпеченості біокліматичними 

ресурсами – 0,013 % площі країни (південне узбережжя Криму), дискомфортними 

умовами – 38,98 % (південні на південно-східні області країни) та комфортними 

умовами – 61,02 % площі. Отже, як зимою, так і літом, на більшій частині території 

України переважають комфортні для теплового стану людини кліматичні умови. 

Аналіз часових рядів дозволив виявити тенденції зміни кліматичних 

показників у сучасний кліматичний період: форму, напрям тренду та статистичну 

значущість змін, яку оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Встановлено, що на всій 

території України спостерігаються суттєві зміни кліматичних умов, які впливають 
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на біокліматичні ресурси країни. У зимовий і літній сезони вони мають свої 

характерні особливості.  

Виявлено, що  зимою середня за сезон температура повітря зростає зі 

швидкістю 0,4 °С за 10 років. Ріст відмічається на всій території країни і зумовлений 

підвищенням як мінімальної, так і максимальної температури. Наслідком цих змін є 

зменшення кількості зимових днів, днів з морозом та різкими змінами температури 

протягом доби. Проте кількість днів з сильним морозом залишається без змін, а 

максимальна тривалість періоду з такими умовами навіть ймовірно зростає. Ріст 

температури супроводжується зниженням середньої та максимальної швидкості 

вітру (в середньому на 10%/10років) та перерозподілом кількості днів із різною 

швидкістю вітру: зниженням кількості днів із сильним динамічним навантаженням 

на людину (3-5 дні/10 років) та днів не рекомендованих для рекреаційної діяльності 

(1-2 дні/10 років), зростає кількість днів із легким та тихим вітром на 3-4 та 2-3 

дні/10 років, відповідно. Підвищення температури повітря та зниження швидкості 

вітру зумовили зменшення втрат тепла організмом людини за рахунок вітрового 

охолодження, зниження холодового дискомфорту і холодового стресу та зменшення 

суворості зими на всій території країни. На значній частині України зима із категорії 

«помірно сувора» перейшла в категорію «мало сувора».  

В літній сезон ріст температури відбувається вдвічі інтенсивніше, ніж у 

зимовий: середня за сезон температура повітря зростає зі швидкістю 0,8 °С за 10 

років. Такі зміни зумовлені, як і зимою, ростом мінімальної та максимальної 

температури, причому темпи зміни максимальної температури перевищують 

швидкість зміни мінімальної. Як наслідок, зростає кількість літніх і спекотних днів, 

збільшується тривалість безперервного спекотного періоду, зростає кількість 

тропічних ночей. Зміна температури повітря супроводжується зниженням середніх 

значень відносної вологості, зменшенням повторюваності кількості днів із 

комфортними для людини умовами вологості повітря та збільшення випадків 

задухи. Як наслідок, збільшується величина еквівалентно-ефективної температури 

Міссенарда, радіаційно-еквівалентно-ефективної температури, індексу спеки, що 
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свідчить про зростання теплового стресу та теплового навантаження на організм 

людини.  

Виявлено, що змінюються також і кліматичні чинники, які опосередковано 

впливають на комфортність кліматичних умов для людини, зокрема, встановлено 

зниження потенціалу самоочищення атмосфери. Метеорологічні умови з категорії 

«сприятливі» для розсіювання домішок перейшли до категорії «обмежено 

сприятливі». Такі зміни характерні майже для усієї території країни, за винятком 

Сумської та Харківської областей. Встановлено, що погіршення здатності 

атмосфери до самоочищення в Україні відбувається внаслідок як зменшення 

повторюваності умов, сприятливих для виведення домішок, так і за рахунок 

збільшення кількості днів з несприятливими умовами для розсіювання. Виявлено, 

що погіршення сприятливих умов відбувається вдвічі швидше, ніж зростання умов 

несприятливих для розсіювання домішок. Згідно аналізу чутливості показників, 

найбільші зміни здатності атмосфери розсіювати домішки пов'язані зі зменшенням 

кількості днів з опадами та туманами. 

Обчислено проекції зміни кліматичних умов, що впливають на тепловідчуття 

людини до середини ХХІ ст. (2021-2050 рр.) відносно сучасного кліматичного 

періоду (1981-2010 рр.) для сценарію А1В та встановлено їхні ймовірні значення. 

Запропоновано методику кліматичного прогнозування ймовірної зміни 

комфортності кліматичних умов та забезпеченості біокліматичними ресурсами до 

середини ХХІ століття, яка передбачає обчислення ймовірних значень кліматичних, 

біокліматичних показників та інтегрованих показників комфортності кліматичних 

умов у зимовий та літній сезон у 2021-2050рр., порівняння їхніх значень із 

сучасними. Виявлено регіони, де очікується збільшення /зменшення дискомфортних 

та комфортних для теплового стану людини кліматичних умов, а застосування 

методу полігонів дало можливість кількісно оцінити ймовірну зміну площі зон з 

різним рівнем комфортності та ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами 

до середини ХХІ ст. Встановлено, що за реалізації сценарію А1В до середини ХХІ 

ст. з урахуванням проекцій зміни температури повітря, швидкості вітру та відносної 

вологості, можна очікувати: у зимовий сезон розширення зони із «комфортними» і 
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«дуже комфортними» кліматичними умовами на 30,29% та 2,93% у порівняння із 

сучасним періодом, у літній – розширення зон із «екстремально дискомфортними» 

та «дискомфортними» умовами на 1,16 % та 19,64 %. Для кожної зони встановлено 

ймовірні середні багаторічні значення кліматичних та біокліматичних показників у 

2021-2050 рр. 

Основні наукові результати дослідження можуть бути використані для оцінки 

кліматичних ризиків у сферах туризму, рекреації, медицини, курортології, 

містобудуванні та ін. Вони є актуальними при розробленні стратегій розвитку 

регіонів та заходів з адаптації до зміни клімату. Отримані результати сприяють 

розширенню наукових знань про мінливість і зміну комфортності погоди та клімату 

у різних регіонах України та стан біокліматичних ресурсів країни у сучасний 

кліматичний період та до середини ХХІ століття. 

Отримані результати, висновки та узагальнення дисертаційного дослідження 

частково використані при підготовці VI Національного повідомлення України з 

питань зміни клімату, підготовленого на виконання статей 4 та 12 Рамкової 

конвенції ООН прo зміни клімату та статті 7 Кіотського протоколу. 

Ключові слова: зміна клімату, комфортність, біокліматичні індекси, 

біокліматичні ресурси, кліматичний потенціал самоочищення атмосфери, проекції 

змін клімату, регіональні кліматичні моделі, сценарій А1В. 

 

ABSTRACT 

 

Malytska L. Spatio-temporal variability of climate comfort in Ukraine.– 

Qualification scientific work on the rights of manuscripts.  

Thesis for the degree of the candidate of geographic sciences by speciality 

11.00.09– meteorology, climatology, agrometeorology. – Ukrainian Hydrometeorological 

Institute of the State Service of Emergencies of Ukraine and National Academy of 

Sciences of Ukraine. Taras Schevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 



9 
 

The thesis is devoted to assessing spatio-temporal distribution climatic and 

bioclimatic indicators characterizing the comfortable and discomfortable climatic 

conditions in Ukraine, their variability in the current climatic period and the probable 

change to the middle of the 21st century. 

Studies of the spatial patterns of distribution of comfortable for human weather 

conditions, their seasonal displays, and changes in current climatic period (1981-2010) 

were conducted uses a daily data of Ukraine meteorological observation network (187 

stations) by air temperature (average, minimum and maximum value), wind speed 

(average and maximum per day) and average daily relative humidity. Estimation of 

probable change of comfort of climatic conditions in Ukraine till the middle of XXI 

century (2021-2050) relative to the current climatic period was conducted according to 

daily data of the regional climate model REMO/ECHAM5 (average air temperature, 

average wind speed, average relative humidity) from 1981 to 2050 for the scenario of 

SRES A1B. Estimated data obtained from the European FP-6 ENSEMBLES project with a 

resolution of 25 km. 

The complex influence of meteorological factors on human thermal state, heat load 

and heat stress has been estimated by the climatic and bioclimatic indices using the 

effective temperature method. Grouping data by season, induction and deduction of 

obtained results, spatial and graphical analysis allowed to detect their spatial distribution 

patterns and seasonal features. 

It is established that in winter season the comfort of climatic conditions in Ukraine 

decreases from south to north and from west to east. Almost all over Ukraine there is a 

strong cold load on the human body. Equivalent effective temperature (EET) values range 

from -12 ° C to -17 ° C, which corresponds to the «cold» sensation category. The 

exceptions are the Right Bank Polissia and the southwestern region of Ukraine, where the 

EET values are higher and the heat sensation corresponds to the category “moderately 

cold”. The heat loss by the human body under the influence of wind speed ranges from 

700 kcal/m
2
h in Transcarpathia region to 1000kcal/m

2
h in the north-east of the country. 

The most uncomfortable territories in Ukraine are the eastern, northeastern regions. There 

is the minimum average season temperature drops to -8 °C and below, and the maximum – 
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-2 °C and below. The region is characterized by moderately severe winter, very cold 

weather conditions, the highest number of winter days (90-110) and days with significant 

daily changes in air temperature (9-10).The number of days with a minimum daily air 

temperature below -10 °C can reach 30 days or more, and below -20 °C is 4-6 days or 

more.  

The thermal state of the human body in the summer season is determined primarily 

by the thermal and humidity regimes. Found that in the whole of the country during 1981-

2010, it is comfortable and moderately warm. The exception is the high-altitude regions of 

the Carpathians, where it is moderately cool. The highest values of the average for 

summer, maximum and minimum air temperatures are observed in the south and southeast 

of the country (22 °C, 28 °C and 17 °C). The air temperature gradually decreases to the 

north and northwest of Ukraine. The number of summer days ranges from 60-75 in the 

west to 85-90 in the southern, central and southeastern regions. The number of days with 

high maximum daily air temperature (25 °C and above) increases from the north and 

northwest (30 and less) to the south and southeast (75 and above). The maximum duration 

of a continuous period with hot temperatures can reach 35-40 days in the south, 25-30 in 

the east, and 15-20 in the central region. The number of tropical nights ranges from 15 or 

more in the south to 1-2 in the west. Shortness of breath is most often formed in the south 

of Ukraine, especially in the western and southern coast of the Crimean peninsula (7-10 

days), while in the rest of the territory their recurrence is 2-3 times less. The number of 

days with a comfortable average humidity for the person (from 40 % to 60 %), ranging 

from 35 in the southern Steppe to 55 and above for the season in Volyn and Podilsk hills. 

The most comfortable conditions are typical for the western and northern regions of the 

country. 

The study of the indirect influence of climatic conditions on environmental comfort 

was conducted through the calculation of the climatic potential of atmosphere self-

cleaning. The analysis of indicators sensitivity method allowed to quantify the influence of 

coefficient components change on its value. It is established that “favorable” and “limited 

favorable” conditions for aerosol dispersion are observed in Ukraine. Also, it is revealed 

seasonal features of meteorological conditions that contribute to the accumulation and 
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dispersion of pollutants in the atmosphere. An analysis of the improved integrated 

meteorological index (UMPA) has shown that it does not take into account the 

peculiarities of the circulation and humidity of Ukraine and needs clarification. It is 

proposed to use the standardized UMPA index to analyze the climatic potential of the 

atmosphere's self-cleaning. The critical values obtained for this purpose made it possible 

to conduct zoning of Ukraine and to identify regions with “favorable”, “unfavorable” 

conditions for the dispersion of pollutants and a “buffer zone” in which meteorological 

conditions equally favorable for both accumulation or dispersion of impurities in the air. 

It is established that, depending on what factors or their complex is being 

considered, the same regions of Ukraine can be both comfortable and discomfortable for a 

human. Method of integrated assessment of the level of comfort of climatic conditions and 

bioclimatic resources degree of endowment with consideration of seasonality is offered. It 

received comprehensive indicators that take into account various aspects of the influence 

of meteorological conditions on the human thermal state, separately for the winter and 

summer (DW and DS, respectively). Harrington's desirability function was used to develop 

it. Based on it, quantitative criteria and boundaries of zones with different comfort level 

and bioclimatic resources degree of endowment in Ukraine are specified. Zoning of the 

territory of the country was conducted and localization of regions with comfortable and 

uncomfortable conditions, their total area was determined.  

For winter, four zones are allocated. Zone I with extremely discomfortable weather 

and unacceptable bioclimatic resources degree of endowment occupies 7,26% of the area 

of Ukraine (northeastern regions of the country and Carpathians highlands).Zone II with 

discomfortable weather and unsatisfactory degree of endowment takes 41,78% of the area 

(Livoberezhno-Dniprovsʹko-Pryazovsʹkiy Kray, Carpathian Mountains, with a focus on the 

eastern slope of the Podilskyi hills and the coastal territories of the Black and Azov Seas). 

Zone IV with very comfortable weather and a good degree of bioclimatic endowment – 

1,35% (the southern coast of Crimea, some areas of Odesa, Transcarpathian region). The 

rest of Ukraine has comfortable weather and satisfactory degree of bioclimatic 

endowment. Zone III is the largest and takes 49,61% territory.  
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For summer three zones are allocated: with extremely discomfortable weather and 

unacceptable degree of resource (Zone I) – 0,01% (southern coast of Crimea), Zone II with 

discomfortable conditions – 38,98% (southern to southeastern regions of the country) and 

Zone III with comfortable conditions – 61,02% of the area. Thus, both winter and summer, 

comfortable climate conditions prevail in most parts of Ukraine. 

Time series analysis revealed trends in climate indicators change in 1981-2010: 

shape, trend direction, and statistical significance of changes estimated by the Student's t-

test. Found that in the current climatic period, significant changes in climatic conditions 

that are observed throughout Ukraine, affecting climate comfort and bioclimatic resources. 

In the winter and summer seasons have their characteristic features. 

It is revealed that in the winter the average for the season air temperature increases 

at a rate of 0,4 °C for 10 years. The growth is marked throughout the country and is caused 

by an increase in the minimum and maximum temperatures. That process affects the 

decreasing in the number of winter days, days with frost and days with sudden changes in 

temperature (≥ 6 °C). However, the number of days with severe frost remains unchanged, 

and the maximum duration of a period with such conditions may even increase. The rise in 

temperature is accompanied by a decrease in the average and maximum wind speed (by an 

average of 10%/10years) and a redistribution of the number of days with different wind 

speeds: a decrease in the number of days with a strong dynamic human load (3-5 days/10 

years) and days not recommended for recreational activities (1-2 days/10 years), 

increasing the number of days with light and quiet wind by 3-4 and 2-3 days/10 years, 

respectively. Increasing air temperature and lower wind speeds have led to a reduction in 

human heat loss due to wind cooling, reduced cold discomfort, cold stress, and winter 

severity throughout the country. In much of Ukraine, winter from the category of 

"moderately severe" has become the category of "little severe". 

In the summer, the temperature rise is twice as intense as in the winter: the seasonal 

average air temperature rises at a rate of 0,8 °C over 10 years. Such changes are caused, as 

in winter, by the increase of the minimum and maximum temperature, and the rate of 

change of the maximum temperature exceeds the rate of change of the minimum. As a 

consequence, the number of summers and hot days increases, the duration of the 
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continuous hot period increases, and the number of tropical nights increases. The change 

in air temperature is accompanied by a decrease in the average relative humidity, a 

decrease in the number of days with comfortable humidity conditions for the person, and 

an increase in the number of days with shortness of breath. It leads to an increase in the 

values of the equivalent-effective temperature of Missenard, radiation-equivalent-effective 

temperature, the heat index, which indicates an increase in heat stress and heat load on the 

human body. 

Climatic factors that indirectly influence the comfort of climatic conditions for 

humans are changing as well. In particular, the reduction of the atmosphere's self-cleaning 

potential has been established. Meteorological conditions from the category "favorable" 

for the dispersion of impurities were transferred to the category "limited favorable". Such 

changes are characteristic for almost the whole territory of Ukraine, except for Sumy and 

Kharkiv regions. It is established that the deterioration of the atmosphere's ability to self- 

cleaning is due to both a decrease in the recurrence of conditions favorable for the removal 

of impurities and by increasing the number of days with unfavorable conditions for 

dispersion. Moreover, the deterioration of the favorable conditions occurs twice as fast as 

the increase of the conditions unfavorable for the dispersion of impurities. According to 

the sensitivity analysis, the largest changes in the ability of the atmosphere to disperse 

impurities are associated with a decrease in the number of days with precipitation and fog.  

The projections of changes in climatic conditions (2021-2050 relative to 1981-2010) 

that influence human heat sensation are calculated. Defined a value of climatic parameters 

in 2021-2050 for the A1B scenario. The method of climate forecasting of the probable 

change of climate comfort and bioclimatic resources degree of endowment by the middle 

of the 21
st
 century is proposed. It provides the calculation of probable values of climatic, 

bioclimatic indicators and integrated indicators of climate comfort in winter and summer 

in 2021-2050 and comparing them with current ones. It is identified the regions where the 

increase/decrease of the discomfortable/comfortable for the thermal state of the human 

climatic conditions are expected. Polygon method allows to quantify the probable change 

in the area of the zones with different levels of comfort and bioclimatic resources degree 

of endowment by the middle of the 21
st
.  
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It is established that if A1B scenario is released in the middle of the 21
st
 century, in 

view of the projections of changes in air temperature, wind speed, and relative humidity, 

we can expect: in the winter, the expansion of the zone with "comfortable" and "very 

comfortable" climatic conditions by 30,29% and 2,93% compared to the current period, in 

the summer – expansion of zones with "extremely discomfortable" and "discomfortable" 

conditions by 1,16% and 19,64%.For each zone were calculated the probable long-term 

average value of climatic and bioclimatic indicators (2021-2050).  

The main scientific findings of the study can be used to assess climate risks in the 

fields of tourism, recreation, medicine, balneology, urban development. They are 

important in the development of strategies, program and measures to adapt to climate 

change. The results contribute to the expansion of scientific knowledge about the 

variability of weather and climate comfort in different regions of Ukraine and the state of 

bioclimatic resources of the country in the current climatic period and up to the middle of 

the XXI century. 

The results, conclusions and generalizations of the dissertation were partially used 

in the preparation of the VI National Communication of Ukraine on Climate Change, 

prepared in accordance with Articles 4 and 12 of the UN Framework Convention on 

Climate Change and Article 7 of the Kyoto Protocol.  

Keywords: climate change, comfort, bioclimatic indices, bioclimatic resources, 

climate potential for atmosphere self-cleaning, climate change projections, regional 

climate models, A1B scenario.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертації. Проблема зміни клімату і, як наслідок, зміни 

умов проживання  людини, безпечності та комфортності навколишнього природного 

середовища є однією із глобальних проблем людства. Вона є провідною в системі 

сталого соціально-економічного розвитку суспільства, має комплексний 

міждисциплінарний характер, що охоплює всі ключові аспекти сталого розвитку – 

екологічні, економічні і соціальні. Зростання ризиків як для економіки, так і для 

населення країни, вимагає дослідження та моніторингу кліматичних умов, що 

впливають на життєдіяльність людини, їхніх регіональних особливостей, часової 

динаміки, виявлення найбільш вразливих щодо зміни клімату регіонів, 

прогнозування їхньої зміни на середньо- та довгострокову перспективу, розробки 

стратегій та планів адаптації до зміни клімату. Необхідною складовою цих 

документів є розроблення заходів з адаптації до зміни кліматичних умов, які 

впливають на тепловий стан, теплове навантаження та тепловий стрес людини, що 

дозволить запобігти негативним наслідкам. Отримані результати досліджень можуть 

стати науковим обґрунтуванням для їхньої розробки. 

Сьогодні, важливість питань змін клімату та адаптації до них набуває 

особливого значення в контексті Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом з іншої. Це відкрило широкі можливості для 

реформування та створення нових стандартів у різних сферах, включаючи й сферу 

охорони довкілля. У главі 6 «Навколишнє природне середовище» п’ятого розділу 

Угоди зазначено, що співробітництво сторін охоплює питання розвитку та 

імплементації політики з питань змін клімату [1].  

Стратегія сталого розвитку України, як основа національної екологічної 

концепції ХХІ століття, розглядає клімат складовою природно-ресурсного 

потенціалу практично для всіх галузей економіки та соціальної сфери. В контексті 

впливу на людину, ключовими є біокліматичні ресурси. Їх формують комплекс 

метеорологічних умов певної території.  
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З огляду на їх суттєвий потенціал як невичерпного ресурсу, моніторинг 

фактичного стану біокліматичних ресурсів та аналіз їх змін на короткострокову та 

довгострокову перспективи є першочерговим завданням для забезпечення 

національної безпеки в аспектах охорони довкілля та здоров’я людей. Незважаючи 

на те, що вони належать до групи невичерпних, слід відмітити, що зміна клімату 

може призводить до їх виснаження на певних територіях. Тому вирішення цих 

завдань є необхідним для оцінки ризиків в рекреаційній, курортній, медичній та 

інших соціальних сферах, розробки стратегій їх сталого розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 

результати дисертаційного дослідження отримані за безпосередньої участі автора у 

науково-дослідних роботах відділу прикладної метеорології та кліматології 

Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України: 

«Дослідження регіональних і сезонних особливостей атмосферних процесів та їх 

міжрічної мінливості», № НДР 0109U004259, 2009-2011 рр.; «Розробка та 

вдосконалення інформаційних систем та технологій обробки і накопичення 

метеорологічної інформації», № НДР 0109U004258, 2009-2011 рр.; «Проведення 

просторового аналізу тенденцій зміни частоти та інтенсивності екстремальних 

гідрометеорологічних явищ на території України внаслідок зміни клімату», № НДР 

0112U005846, 2012-2013 рр.; «Дослідження міжрічної мінливості блокуючих 

процесів в Україні та їх впливу на інтенсивність і повторюваність небезпечних і 

стихійних явищ погоди», № НДР 0112U003628, 2012-2014 рр.; «Кількісна оцінка та 

прогнозування стану кліматичної системи за даними спостережень та даними 

регіональних кліматичних моделей» № держ. реєстрації 0112U003628, 2014-2016 рр. 

Мета дисертаційної роботи – встановлення закономірностей просторово-

часового розподілу комплексу кліматичних та біокліматичних показників, що 

характеризують комфортні та дискомфортні для теплового стану людини умови 

погодив Україні, виявлення тенденцій їхньої зміни у сучасний кліматичний період 

та ймовірних змін до середини ХХІ століття. 

Відповідно до сформульованої мети були поставлені наступні завдання:  
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– проаналізувати теоретичні та методичні підходи до оцінки комфортності для 

людини кліматичних умов та визначити пріоритетні чинники, які впливають на її 

формування; 

– виявити закономірності просторового розподілу кліматичних та 

біокліматичних показників, що характеризують комфортність кліматичних умов в 

Україні, їхні сезонні особливості та тенденції зміни у сучасний кліматичний період; 

– розробити методику інтегральної оцінки комфортності кліматичних умов та 

забезпеченості України біокліматичними ресурсами з врахуванням сезонності; 

– виконати оцінку та провести районування території України щодо 

комфортності кліматичних умов та забезпеченості біокліматичними ресурсами; 

– оцінити ймовірну зміну комфортних та дискомфортних для теплового стану 

людини кліматичних умов та забезпеченість біокліматичними ресурсами території 

України до середини ХХІ ст. для сценарію А1В. 

Об’єкт дослідження – біокліматичні умови та ресурси України. 

Предмет дослідження – просторово-часовий розподіл кліматичних та 

біокліматичних показників, що характеризують комфортні та дискомфортні для 

теплового стану людини кліматичні умови в Україні, їхня мінливість у сучасний 

кліматичний період та ймовірні зміни до середини ХХІ ст. 

Методи дослідження. На основі методів аналізу та синтезу проведено огляд 

теоретичних і методичних підходів до оцінювання комфортності кліматичних умов. 

При визначенні пріоритетних чинників, що визначають біокліматичні ресурси 

застосовано методи порівняння та узагальнення. Просторові особливості розподілу 

кліматичних та біокліматичних показників досліджено з використанням 

картографічного методу із залученням ГІС технології – інформаційно-довідкової 

системи «Стихійні метеорологічні явища в Україні» та QGIS. Характеристика їхньої 

зміни в часі та визначення тенденції цих змін здійснено за допомогою 

математично-статистичних методів: на основі аналізу часових рядів визначено 

форму та напрям тренду часового ряду, за допомогою регресійного аналізу оцінено 

його статистичну значущість (р) за t-критерієм Стьюдента, спектральний аналіз 

застосовано для уточнення періодичності суворих зим. Статистичні розрахунки 
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здійснені з використанням пакету програм StatSoft, Inc, STATISTICA 10.0, «Аналіз 

даних» та «Аналіз даних-VBA» Excel. Автоматизація розрахунків реалізована 

мовою програмування – VBA. Враховуючи системний підхід та використовуючи 

метод формалізації розроблено методику інтегральної оцінки комфортності 

кліматичних умов та забезпеченості України біокліматичними ресурсами з 

врахуванням сезонності. Метод моделювання застосовано для визначення можливих 

змін локалізації регіонів України з найбільшим та найменшим рівнем комфортності 

на середину ХХІ сторіччя, та при побудові регресійної моделі для визначення змін 

метеорологічних величин.  

Наукова новизна отриманих результатів. Проведено комплексне вивчення 

комфортних для людини кліматичних умов в Україні. Встановлено їхні просторово-

часові закономірності, тенденції зміни у сучасний кліматичний період та ймовірні 

зміни до середини ХХІ ст. 

Вперше:  

– розроблено методику інтегральної оцінки комфортності кліматичних умов та 

забезпеченості України біокліматичними ресурсами з врахуванням сезонності; 

– деталізовано класифікацію рівня комфортності кліматичних умов та ступеню 

забезпеченості території України біокліматичними ресурсами для зимового і 

літнього сезонів; 

– запропоновано методику кліматичного прогнозування ймовірної зміни 

комфортності кліматичних умов та забезпеченості біокліматичними ресурсами до 

середини ХХІ ст. 

Удосконалено: 

– методи кількісної оцінки кліматичних ресурсів та комфортних і дискомфортних 

для теплового стану людини умов погоди; 

– методи оцінки кліматичного потенціалу самоочищення атмосфери. 

Дістали подальший розвиток:  

– методи дослідження біокліматичних ресурсів;  

– методологія оцінки просторового розподілу комфортних і дискомфортних для 

людини кліматичних умов; 
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– оцінка закономірностей просторово-часового розподілу кліматичних чинників; 

– дослідження регіональних особливостей зміни клімату та їхніх наслідків; 

– оцінка ймовірної зміни кліматичних чинників на середньострокову перспективу 

та наслідків цих змін. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні наукові результати 

дослідження можуть бути використані для планування та оцінки кліматичних 

ризиків у сферах туризму, рекреації, медицини, курортології, містобудуванні, легкій 

промисловості та ін. Вони є актуальними при розроблені стратегій розвитку регіонів 

та заходів з адаптації до змін клімату. Отримані результати сприяють розширенню 

наукових знань про мінливість і зміну комфортності погоди та клімату у різних 

регіонах України та стан біокліматичних ресурсів країни у сучасний кліматичний 

період та до середини ХХІ століття.  

Одержані результати, висновки та узагальнення дисертаційного дослідження 

частково використані при підготовці VI Національного повідомлення України з 

питань зміни клімату, підготовленого на виконання статей 4 та 12 Рамкової 

конвенції ООН про зміни клімату та статті 7 Кіотського протоколу. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації та положення, 

які відображають її наукову новизну, одержані самостійно. Безпосередньо автором 

здійснено: інформаційний пошук та аналіз літературних джерел за темою дисертації; 

запропоновано методику інтегральної оцінки комфортності кліматичних умов та 

забезпеченості України біокліматичними ресурсами з врахуванням сезонності та 

виконано районування території України. Проведено обчислення біокліматичних 

індексів та статистичний аналіз мінливості кліматичних показників у сучасний 

кліматичний період та оцінку їхньої ймовірної зміни до середини ХХІ ст.  

Обговорення основного змісту дисертації, обґрунтування мети та постановка 

наукових завдань, уточнення окремих питань щодо науково-методичних принципів 

проведення дослідження та консультації, виконано спільно із науковим керівником 

– к. геогр. н., ст. н. с. Балабух Вірою Олексіївною. Особистий внесок автора у праці, 

що опубліковані у співавторстві, наведено окремо у списку публікацій.  



28 
 

Апробація результатів. Основні наукові результати були представлені на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях: ІІІ-му міжнародному науковому 

семінарі «Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та 

охорони» (Львів, 2018); Першому Всеукраїнському Гідрометеорологічному з’їзді з 

міжнародною участю (Одеса, 2017); VІІ міжнародній науково-практичній 

конференції «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів 

вирішення» (Херсон, 2017); Міжнародному семінарі з питань змін клімату в 

Будапешті (Будапешт, 2016); Всеукраїнській конференції молодих учених 

«Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів 

сьогодення» (Київ, 2016); Міжнародній науковій конференції «Проблеми 

гідрометеорологічного обслуговування господарської діяльності в умовах змін 

клімату» (Мінськ, 2015); Першій конференції Пан-Євразійського Експерименту 

(PEEX) та п’ятій зустрічі PEEX (Гельсінкі, 2015); Х Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці-

географічній науці» (Київ, 2014); Міжнародній науковій конференції студентів та 

молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення» (Одеса, 2014); ХІІ міжнародній науковій міждисциплінарній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2014» 

(Київ, 2014); Міжнародній науковій конференції «Європейський союз геологічних 

наук, Генеральна Асамблея 2013» (Відень, 2013).  

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 22 наукові праці: 7 

статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих МОН України, 3 статті в 

закордонних фахових виданнях, що входять до науково-метричних баз (WoS) і 12 

публікацій в матеріалах, збірниках тез міжнародних наукових конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, списку джерел (125), додатків. Загальний об’єм роботи 

становить 230 сторінки, основний зміст викладений на 155 сторінках, що відповідає 

6,3 авторським аркушам. Містить 72 рисунки та 15 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОМФОРТНОСТІ 

ДЛЯ ЛЮДИНИ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ 

 

 

1.1 Основні напрямки дослідження комфортності кліматичних умов для 

людини 

 

Теоретичну та методичну основу оцінки комфортності кліматичних умов для 

людини склали наукові розробки та досягнення в області геоекології, медичної 

географії, біометеорології. Систематичне вивчення зв’язку між умовами погоди та 

біологічними процесами почалось ще у 60-х роках ХХ століття. Успіхи в цій галузі 

були пов’язані з працями П. Г. Мезерницкого, Б.А. Айзенштата, І.А. Арнольді, 

А.О. Ісаєва, В. І. Русанова, Р. Стедмана, Л. Калькстейна [2-8]. В Україні ці питання 

досліджували А. Е. Бабинец, Л. С. Ларичев, В. Р. Десінова, П. І. Колесник, 

В. М. Бабіченко, В. М. Пищолка, Н. М. Михайленко, Г. П. Катеруша, А.М. Польовий 

та ін. [9-16]. Біокліматичні дослідження можна умовно розділити за наступними 

напрямками:  

– вивчення умов теплообміну людини з навколишнім природним середовищем; 

– розроблення біокліматичних показників та індексів, їхня класифікація і 

районування території; 

– оцінювання кліматичних ресурсів регіонів з точки зору комфортності 

кліматичних умов для проживання і життєдіяльності людини, їх збереження та 

раціональне використання;  

– адаптація й акліматизація при міграції населення; 

– вивчення впливу погодних і кліматичних чинників на виникнення і 

поширення інфекційних захворювань;  

– мезо- і мікрокліматична оцінка санаторних та курортних зон, зон рекреації та 

інших території з метою лікування і відпочинку населення; 
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– створення банку спеціалізованих даних стосовно проблеми клімат та здоров'я 

людини. 

Вивченню умов теплообміну людини з навколишнім природним середовищем 

присвячено найбільшу кількість публікацій. Інтерес учених зумовлений залежністю 

основних фізіологічних факторів теплового балансу людини від теплового балансу 

підстильної поверхні. Основним показником, що їх характеризує є температура 

повітря. Дія інших метеорологічних параметрів: сонячної радіації, відносної 

вологості, швидкості вітру, тиску тощо, виражається через їхній вплив на 

температуру повітря, що дає можливість об’єктивно оцінити теплові відчуття 

людського організму [5]. Через температуру повітря також можна виразити і 

фізіологічні параметри. Встановлено, що збільшення теплопродукції організму на 

17,5 Ват, відносно стану спокою еквівалентне зростанню температури повітря на 

1°С, а зміна теплоізоляції одягу на 1 Кло рівнозначна зміні температури повітря на 

5°С під час відпочинку (стан спокою) і на 10 °С під час активної фізичної діяльності 

[17]. Узагальнюючими працями з дослідження умов теплообміну людини з 

навколишнім природним середовищем є монографії В. Логінова (Білорусь), О. 

Ісаєва, Н. Кобишевої (Росія) [5, 18-20]. Теоретичні основи біокліматології 

систематизовані в роботах О. Врублевської, Г. Катеруші [17], М. Шалімова [21]. 

Для кількісної оцінки метеорологічних умов, які визначають тепловідчуття 

людини, використовують різні температурні шкали й індекси: 

комфорту/дискомфорту, патогенності, суворості/жорсткості погоди тощо. 

Розроблення комплексних біокліматичних показників є одним з пріоритетних 

напрямків досліджень. Вперше кількісний зв'язок між метеорологічними умовами та 

тепловідчуттям людини встановила група дослідників Американського товариства 

інженерів з опалення, охолодження та кондиціонування (ASHRAE) у 1923 році. 

Вони запропонували концепцію «ефективної температури» (Effective Temperature – 

ET) відповідно до якої один і той же ступінь тепловідчуття людиною 

спостерігається при різних комбінаціях температури, вологості та руху повітря [22]. 

Ця концепція реалізована у низці біокліматичних індексів: нова стандартна 

ефективна температура (New Standard Effective Temperature – SEТ) – температура 
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повітря, еталонного середовища, при якій людина має такі ж тепловідчуття як в 

природному навколишньому середовищі [23]; фізіологічна еквівалентна 

температура (Physiological Equivalent Temperature – PET) – величина, еквівалентна 

температурі повітря, що необхідна для відтворення у стандартному закритому 

приміщенні у середньостатистичної людини таких самих значень температури 

шкіри та внутрішньої температури тіла, що і в умовах, які оцінюються [24]. 

Приведена температура (Apparent Temperature – AT) також основується на вказаній 

концепції. АТ – це індекс, що описує ефект задухи, яка виникає при поєднанні 

високих температур та вологості повітря. AT – температура, приведена до величини 

реальної температури повітря, коли значення точки роси становить 14 ˚С. При 

вищих значеннях точки роси приведена температура перевищує фактичну, що 

означає підвищення теплового стресу та дискомфорту, пов’язаних з високою 

вологістю повітря. При нижчих значеннях навпаки, значення АТ менше ніж 

фактична температура, відповідно умови погоди є більш комфортними [25-26]. В 

оперативній практиці Національної служби погоди США для прогнозу теплового 

стресу в теплий період року використовують модифікацію приведеної температури 

– індекс спеки (НІ) [27]. Приведена температура також слугує вхідною інформацією 

для розрахунку індексу теплового стресу, запропонованого Ларі Калькстейном [29]. 

Він визначає теплове навантаження в літній сезон і, окрім основних 

метеорологічних параметрів, що впливають на тепловідчуття людини, враховує 

акумуляцію негативної дії тепла протягом певного періоду, наприклад декількох 

днів (хвиль тепла). Використання показників, які враховують ефект накопичення 

негативного впливу комплексу умов, є перспективним для оцінки та прогнозу 

комфортності погодних умов.   

Концепцію ефективних температур покладено в основу низки показників 

радянських вчених А. Міссенарда (ефективна температура), Б. А. Айзенштата 

(еквівалентно-ефективна температура), І.В. Бутьєвої (нормальна еквівалентно-

ефективна температура), Г. В. Шелейховського (радіаційна еквівалентно-ефективна 

температура) [30-34].  
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Ефективні температури використовуються в курортології при дозуванні геліо- 

і аеро- терапевтичних процедур, окресленні зон комфорту, оцінюванні 

біокліматичних умов та рекреаційному районуванні територій тощо. Ця концепція 

покладена в основу робіт багатьох радянських гігієністів і кліматологів – М. Е. 

Маршака, П. Г. Мезерницкого, В. А. Яковенко й інших [2, 35]. Перша спроба 

районування території за ознакою термічного комфорту здійснена саме на основі 

розрахунку ефективних температур. Стедман Р. у 1971 р. побудував карти 

просторового розподілу середніх значень приведеної температури (АТ) для 

полуденних годин у середині літа скорегованих на швидкість вітру та додаткове 

випромінення сонця [26]. Згідно Російського гідрометеорологічного 

енциклопедичного словнику за редакцією А. І. Бедрицького [36] зона комфорту для 

людини визначається як «інтервал значень еквівалентної температури як комбінації 

значень температури, вологості та швидкості вітру при яких людина відчуває себе 

відносно комфортно». В Російській Федерації таким інтервалом для людини при 

виконанні роботи є 14-18 °С та 22-24 °С при відпочинку.  

Розрахунок ефективних температур, як показника біометеорологічної оцінки 

середовища, апробований в багатьох дослідженнях і може бути застосований для 

оцінки теплового комфорту різних кліматичних зон. Це є важливим з точки зору 

дослідження регіональних особливостей комфортності кліматичних умов. Найбільш 

вживаним показником цієї групи індексів є еквівалентно-ефективна температура 

Міссенарда.  

В біокліматології поряд із розрахунком ефективних температур, для опису 

умов теплообміну людини з навколишнім середовищем у в кількісному виразі 

застосовують також метод теплового балансу, який покладено в основу великої 

групи біокліматичних показників. Вони дозволяють оцінити базові характеристики 

теплового стану людини з урахуванням метеорологічних умов. Це фізіологічна 

еквівалентна температура (PET), рівняння комфорту мікроклімату приміщень 

(Predicted Mean Vote – PMV), універсальний біометеорологічний індекс (Universal 

Thermal Climate Index – UTCI), тощо [37-40]. Відповідно до методу теплового 

балансу, основним показником тепловідчуття вважають середню температуру 
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шкіри, а показником напруження терморегуляторної системи людини – 

вологовтрати з поверхні шкіри (особливо в умовах жаркого клімату). У загальному 

вигляді рівняння теплового балансу можна виразити наступною рівністю:  

 

 Re 0D SwM W R C E E E S         (1.1) 

 

де М – швидкість обміну речовин (метаболізм); W – потовиділення при роботі; R – 

випромінювання тіла; С – конвективний потік тепла; ED– прихований потік тепла 

для випаровування води з поверхні тіла; ERe– сумарний потік тепла для зігріву та 

зволоження повітря, що вдихає людина; ESw – потік тепла для випаровування поту; S 

– потік тепла для підтримки температури тіла (нагрівання чи охолодження). 

Складові цього рівняння описують як надходження енергії до організму так і її 

втрати. Одиниця виміру всіх потоків тепла – Ват. Індивідуальні потоки тепла 

залежать від метеорологічних параметрів. Так, температура повітря визначає С та 

ERe, вологість повітря впливає на ED,ERe,ESw, швидкість вітру зумовлює значення – С, 

ESw, а середня радіаційна температура – величину випромінювання тіла R. Окрім 

фізіологічних реакцій тіла метод теплового балансу також враховує і теплозахисні 

властивості одягу. Проте, розрахунок визначених таким чином індексів займає 

багато часу та вимагає наявності важкодоступної інформації, що знижує їх 

ефективність у оперативній роботі, при моделюванні клімату або чисельних 

прогнозів погоди.  

Основоположниками вітчизняної науки у цій області є Б.А. Айзенштат та М.І. 

Будико. Оцінка теплового режиму міста за їх методикою висвітлена у серії праць 

проекту «Клімат великого міста» [41-48], монографіях «Клімат України» за 

редакцією В. М. Ліпінського [49], «Клімат Києва» за редакцією В. І. Осадчого [14]. 

Розрахунки виконані з використанням даних за періоди різної тривалості та 

охоплюють лише окремі території країни (фізико-географічні області Українських 

Карпат) чи великі міста.  

Для оцінки дискомфорту, пов’язаного з тривалою дією холоду, 

використовують індекси холодового стресу. В них ефект тепловідчуття і 
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дискомфорту в основному уточнюється поправкою не на вологість, а на швидкість 

вітру. В біокліматичних дослідженнях для оцінки комбінованого ефекту низьких 

температур та вітру у холодний період використовують вітровий індекс 

охолодження Сайпла та Пассела, індекс холодового стресу (WC), індекс вітрового 

(сухого) охолодження Хілла (без поправки на вологість), індекс суворості зими 

Бодмана, індекс «приведеної температури» за Адаменко-Хайрулліним тощо [50].  

Індекс Сайпла та Пассела дозволяє оцінити охолодження організму людини, 

внаслідок дії вітру і низьких температур у тіні, не зважаючи на випарування. 

Швидкість охолодження визначається враховуючи середньозважену температуру 

шкіри людини (33 °С). Головний недолік цього індексу, в тому, що він характеризує 

охолодження лише під впливом конвекції [51]. Індекс холодового стресу вже усуває 

вище згаданий недолік та розглядає тепловтрати людини, враховуючи не лише 

комбінований ефект низьких температур і швидкості вітру, а і фізіологічні 

особливості людини та термоізоляційні властивості одягу. WC з 2001 року і дотепер 

використовують в оперативній практиці Національної служби погоди США (NWS) і 

метеорологічній службі Канади [52-54]. WC створений на основі моделі людського 

обличчя, що рухається у напрямку до вітру зі швидкістю 3 милі на годину (1,37 м/с). 

Модель здійснює перерахунок фактично виміряної швидкості вітру (характерна 

висота анемометру 33 фути) на висоту росту середньостатистичної дорослої людини 

(5 футів), припускаючи що людина знаходиться у відкритому полі.  

У вітчизняній практиці найбільшого поширення набув індекс суворості погоди 

Бодмана (S), виражений у балах. Його критична оцінка наведена у роботі І. В. 

Назарової [55]. Автор зазначає, що недоліком S є значний розмах температур, які 

при визначених умовах швидкості вітру дають однаковий бал жорсткості погодних 

умов. Осокін І. М. конкретизував формулу визначення індексу суворості зими 

Бодмана, ввівши додаткові змінні, що описують вплив відносної вологості, добових 

коливань температури повітря та абсолютної висоти місцевості. Однак, 

запропонована методика не знайшла широкого застосування в біокліматичній 

практиці. Кобишева Н. В. у [20] зазначає, що показник жорсткості погоди І. М. 

Осокіна не завжди адекватно відображає суворість погодних умов в різних 
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кліматичних зонах, тому більшість науковців для оцінки теплових навантажень у 

холодний період року застосовують індекс суворості Бодмана у оригінальному 

вигляді.  

Для впорядкування біокліматичних показників розроблено декілька 

класифікацій. Найбільш поширеною є класифікація біокліматичних індексів Ісаєва 

А.О. Залежно від поєднання метеорологічних величин, що використовують для їх 

розрахунку, автор виділяє температурно-вологісні, температурно-вітрові та 

температурно-вологісно-вітрові індекси [5]. Розрізняють також індекси для оцінки 

дискомфорту від надлишку тепла (спеки) та внаслідок дії холоду. Всі розроблені 

біометеорологічні показники, відповідно до їх обґрунтування, також можуть бути 

об’єднані у три групи: прямі, раціональні та емпіричні індекси [56]. Прямі індекси 

засновані на прямих вимірюваннях метеорологічних величин, які застосують для 

моделювання теплового навантаження. Прямими називаються такі вимірювання, 

при яких результат одержують безпосередньо за експериментальними даними. 

Раціональні індекси створені на основі рівняння теплового балансу організму 

людини, що враховує такі метеорологічні показники як температуру оточуючого 

середовища, сонячне випромінювання, вологість повітря, швидкість вітру, а також 

процеси обміну речовин, теплоізоляцію одягу тощо. В перші дві групи входять 

складні показники, для розрахунку яких використовуються дані багатьох 

фізіологічних показників та факторів навколишнього середовища. В той час, 

емпіричні показники основані на даних стандартних метеорологічних вимірювань. 

Очевидно, що прямі та раціональні індекси є більш інформативними і 

комплексними, ніж емпіричні. Однак, їх практичність в повсякденному 

використанні сумнівна, оскільки вимагає наявності значної кількості 

важкодоступної вхідної інформації. Крім того, збільшення числа змінних посилює 

невизначеність (похибку) показника і споживачам (населення, медичні працівники 

та ін.) їх важко зрозуміти. У практично орієнтованих дослідженнях біоклімату 

доцільним є використання групи саме емпіричних індексів. 

В біокліматології поряд із розрахунком біокліматичних показників, для оцінки 

комфортності кліматичних умов застосовують метод комплексної кліматології, 
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науково обґрунтований Є. Є. Федоровим та Л.А. Чубуковим [17]. Згідно цього 

методу структура клімату певного регіону може бути виражена у «класах погоди», а 

біокліматична забезпеченість території представлена у виді повторюваності 

відповідних «класів погоди», яким надана медична характеристика. В цій області 

працювали І.В. Бутьєва, Н.А. Данилова, В.Ф. Овчарова [17, 57]. Найбільш відомою 

інтерпретацією методу є класифікація погоди моменту для медичних цілей В.І. 

Русанова [58]. Згідно з положеннями запропонованої класифікації, все різноманіття 

метеорологічних умов об’єднані у 8 класів погоди, які поділені на типи погод за 

температурним показником: у діапазоні від -30 °С до +50 °С з інтервалом у 5°С, за 

вітровим показником – 5 типів, та показником вологості повітря – 4 типи. Кожен тип 

розділений на групи з ясною погодою (нижня хмарність 0-5 балів) та із хмарністю – 

6-10 балів. Поділ на типи проведений із врахуванням параболічної зміни величини 

тепловтрат людини залежно від швидкості руху повітря, виходячи із рівняння 

теплового балансу людини.  

Біокліматологія людини є наукою, що об’єднує напрацювання в галузі як 

кліматології так і медицини. Фізіологом І.С Кандрором із співавторами розроблено 

метод фізіолого-гігієнічної характеристики клімату [17], затребуваний при 

житловому будівництві, при оцінці комунальної гігієни, фізіології і гігієни праці, 

при виборі місць відпочинку і курортного лікування.  

Спеціалісти різних інститутів курортології і фізіотерапії провели ґрунтовні 

дослідження з біокліматичної оцінки курортів і медико-метеорологічному 

прогнозуванню для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань. В 

Головній Геофізичній Обсерваторії ім. Воейкова, була розроблена програма і 

методичні рекомендації із опису клімату курортної зони [59]. Згідно з програмою, в 

число біокліматичних характеристик, необхідних для опису курортної зони мають 

бути включені характеристики теплового балансу людини під час прийому 

кліматотерапевничних процедур, біокліматичні показники контрастних змін погоди, 

режим ультрафіолетової радіації, міждобова та сезонна мінливість метеорологічних 

показників (для врахування впливу різких змін погоди та сезонності). Наголошено 

важливість комплексності дослідження.  
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В Україні головною методологічною установою став Ялтинський науково-

дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М 

Сєченова. Головними напрямками наукових досліджень інституту є вивчення 

впливу кліматичних і погодних факторів на організм людини, розробка оптимальних 

методів курортно-кліматичного лікування і реабілітації. Фахівці Ялтинського НДІ 

ім. І.М. Сеченова основуючись на класифікації погод Федорова-Чубукова (методу 

комплексної кліматології) запропонували власну схему оцінки погоди відповідно до 

потреб кліматотерапії [17]. Згідно цієї схеми виділяють 3 класи погоди: сприятливу, 

відносно сприятливу і несприятливу для кліматолікування. За несприятливого класу 

погоди у хворих і більшості здорових людей спостерігаються метеопатичні реакції 

різного ступеню: від суб’єктивного погіршення самопочуття до ознак розвитку 

кризових станів і прогресування наявних патологічних процесів.  

Частина робіт вітчизняних кліматологів, зокрема В. Г. Бокши та 

Б.В. Богуцького [33], присвячені питанню сезонності кліматопатичних реакцій, 

тобто реакцій живих організмів на зміни погоди відповідно до природного річного 

циклу. Встановлено, що під час тимчасового перебування у кліматично 

контрастному географічному поясі (туристична чи робоча подорож) в людей 

відмічається збільшення частоти сезонних перевантажень на що організм реагує 

процесом акліматизації. Перша фаза цього процесу характеризується загальною 

загальмованістю, зниженням працездатності, погіршенням газообміну та кровообігу. 

Друга – стимуляцією фізіологічних функцій організму, і лише на 25-30 день 

перебування у незвичному кліматі настає фаза вирівнювання. Остаточно організм 

адаптується ж (фаза повної акліматизації) лише через кілька років проживання у 

новому для нього середовищі.  

Отже, протягом останнього століття науковці різних галузей (біологи, 

фізіологи, біометеорологи, кліматологи) намагались за різними напрямками 

дослідити умови теплообміну людини із навколишнім природнім середовищем та 

розробити універсальний індекс чи модель, які б точно описували теплове 

навантаження на організм людини та визначали зони комфорту/дискомфорту. 

Більшість робіт окрім, академічного інтересу, мали і практичне застосування, 
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оскільки встановлювали критерії безпеки для працівників, які страждають від 

теплового стресу. Сучасні методи оцінки комплексного впливу метеорологічних 

факторів на стан людини досить різноманітні. Серед них розрізняють емпіричні 

підходи, що передбачають розробку температурних шкал і індексів, фізичне 

моделювання, пов'язане з розробкою спеціальних приладів і устаткування (камер 

штучного клімату), і фізико-теоретичні дослідження, основані на аналізі рівняння 

теплового балансу людини. Однак, саме визначення біокліматичних індексів 

зберігає своє значення як основного інструменту наукового опису метеорологічної 

ситуації та загальної характеристики біоклімату території. 

 

1.2 Дослідження біокліматичних умов та ресурсів України 

 

В Україні дослідження біоклімату проводились як країни в цілому так і її 

регіонів чи окремих міст (біоклімат міського середовища – як продукту взаємодії чи 

трансформації природних умов за діяльності людини) за різними біокліматичними 

показниками. Опис біокліматичних умов та ресурсів України представлено в Атласі 

природних умов та ресурсів Української ССР, монографіях «Клімат України», серії 

монографій «Клімат великого міста», монографіях «Оцінка впливу кліматичних змін 

на галузі економіки України», «Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки 

України» та ін.[9, 12,49, 41-48, 11, 13]. 

В Атласі природних умов та ресурсів Української ССР наведені результати 

зонування території України за повторюваністю комфортного тепловідчуття людини 

у полуденні години в тіні (еквівалентно-ефективні температури в межах 17-22 °C, 

визначені за номограмою) окремо для кожного літнього місяця. Атлас також містить 

карти повторюваності числа днів за рік з міждобовою мінливістю температури 

повітря в межах ±4,0 – ±5,9 ° C, та від ±6°C і вище, карти розподілу інтенсивності 

сумарної еритемної радіації. Отже, біокліматичні ресурси представлені як комплекс 

карт, що характеризують різні властивості клімату, його подразнювальну та 
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стимулюючу дії. Проте, вони складені за кліматичними даними до 1978 року і 

потребують оновлення.  

Оцінювання клімату для рекреації представлено у [49]. Автори застосували 

методику І. С. Кандрора, Д. М. Дьоміної, Є. М. Ратнера. Враховано фізіологічний 

стан людини, через розрахунок теплового балансу людини та його складових (на 

прикладі фізико-географічних областей Українських Карпат та окремих міст 

України). Представлена характеристика міждобової мінливості атмосферного тиску, 

вмісту кисню у повітрі, виділено рекреаційні типи погоди. Однак, детальна оцінка 

проведена лише для одного з найголовніших рекреаційних районів України – 

Українських Карпат, а не всієї території країни. 

В [11] проведено оцінку біокліматичних ресурсів України за просторово-

часовим розподілом еквівалентно-ефективної температури Міссенарда (ЕЕТ) 

(зимовий/літній сезон), індексу суворості погоди Бодмана (S), умовної температури 

Т, зведеної температури Тзв та температури обличчя Θоб.. Незважаючи на широкий 

спектр проаналізованих біокліматичних індексів, основним показником 

біокліматичних ресурсів автори обрали еквівалентно-ефективну температуру, за 

якою було проведено районування території України у сучасний період та з 

урахуванням прогностичних значень у 2011-2025 рр. В цих працях регіони України 

представлені реперними кліматичними станціями (67 станцій), а дослідження 

виконані за різні періоди, тому це питання потребує більш детального вивчення. 

Оцінка біоклімату проведена також для низки великих міст України: Києва, 

Ужгорода, Луцька, Чернівців, Харкова, Полтави, Одеси [41-48]. Досліджено 

показники теплового режиму будівель: ефективну температуру, дефіцит тепла, 

кондуктивні та інфільтраційні тепловтрати, радіаційне надходження тепла, 

тривалість періоду тепловтрат. Визначено їхні середні значення та річний хід з 

урахуванням щільності забудови міст. Представлено складові теплового балансу 

людини, що знаходиться у стані спокою (за методом Б. А. Айзенштата). Наведена 

характеристика забруднення повітряного басейну міст. Проте для різних міст 

аналізуються дані за різні проміжки часу, дослідження можуть охоплювати як увесь 

рік так і лише теплий/холодний період чи окремі місяці. Методологія досліджень 
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має спільні та відмінні риси: так для Києва додатково оцінено вплив погодно-

кліматичних умов на стан здоров’я людини (за матеріалами служби медичної 

допомоги за період 1964-1976 рр.), окрім ефективної температури, розрахована 

радіаційна еквівалентно-ефективна температура (для місяців теплого періоду). Для 

Ужгорода визначено загальний бал суворості погоди за індексом Бодмана для 

місяців холодного періоду тощо.  

Проведені дослідження біокліматичних умов та ресурсів виконані із 

залученням біокліматичних показників. Шевченко О. Г. здійснила порівняльний 

аналіз найбільш вживаних в Україні біокліматичних індексів, що використовуються 

для біокліматичної оцінки урбанізованого середовища у теплий період на прикладі 

м. Києва [60]. Автор зазначає, що найоптимальнішим із досліджених індексів є РЕТ 

(фізіологічно-еквівалентна температура), оскільки окрім метеорологічних 

параметрів враховує повне рівняння теплового балансу людини і має більшу 

інформативну значимість. Найближчими до результатів оцінки біоклімату за РЕТ є 

результати, отримані з використанням індексу радіаційної еквівалентно-ефективної 

температури (РЕЕТ).  

Досліджено також питання використання біокліматичних ресурсів України. 

І. Бойко та Л. Савранчук розглянули можливості використання біокліматичних 

ресурсів у туристичній курортології [61]. Бейдик О. систематизував методологічні 

аспекти аналізу та районування рекреаційно-туристичних ресурсів України [62], а їх 

використання у курортології розглянуто в монографії Н. Фоменко [63].  

Окремі аспекти біокліматичних досліджень також висвітлені у 

періодичних/неперіодичних виданнях: наукових статтях, публікаціях тез та 

матеріалів конференцій [10, 16, 64, 65]. Вони присвячені аналізу чи опису окремих 

біокліматичних показників чи їх комплексу, охоплюючи всю територію України чи 

її окремі райони. Дослідження проводяться з використанням різних матеріалів та 

методологій, аналізуються часові ряди даних різної тривалості, значення показників 

узагальнені за різні періоди (в цілому за рік, теплий/холодний період, 

літній/зимовий сезон, окремі місяці) і тому їх результати важко співставні між 

собою. Така інформація не дає можливості отримати цілісну картину 
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біокліматичних умов та ресурсів в Україні, їх регіональних особливостей. Тому ці 

роботи не можуть слугувати підґрунтям для всебічної, об’єктивної оцінки 

біокліматичних ресурсів України, а носять уточнюючий, експертний характер. 

Отже, незважаючи на значні напрацювання в цій області проблема оцінки 

біоклімату лишається відкритою. На сьогодні кількість великомасштабних (за 

широтою охоплення окремих аспектів біоклімату) досліджень біокліматичних умов 

та ресурсів України незначна. Більшість зазначених робіт виконані у 80 роках і не 

враховують сучасні зміни клімату, що відбуваються. Дослідження проведені за 

різними показниками, описують різні аспекти біоклімату. Для моніторингу та обліку 

біокліматичних ресурсів існує потреба в систематизації та узагальненні цих даних у 

єдиний комплексний показник, а отже і в розробці алгоритму інтегральної оцінки 

комфортності кліматичних умов та біокліматичних ресурсів з врахуванням їх 

складових та сезонності впливу метеорологічних чинників на людину. У 

академічному аспекті маємо потребу в оновлені знань про сучасний стан 

кліматичної системи України, проекції її зміни на середньо- та довгострокову 

перспективи, особливо у час безпрецедентних змін клімату. Практичний інтерес для 

розвитку національної економіки має оцінка біокліматичних ресурсів, уточнення 

меж районів із комфортними\дискомфортними умовами погоди України, їх 

кліматична характеристика. Тому оцінка просторово-часової мінливості 

комфортності кліматичних умов, здійснена через розрахунок біокліматичних 

індексів, встановлення рівня комфортності кліматичних умов України та її 

забезпеченість біокліматичними ресурсами є своєчасним і актуальним завданням.   

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведений аналіз літературних джерел, присвячених опису теоретичних 

аспектів та методичних підходів до оцінки комфортності кліматичних умов для 

людини, вивченості біокліматичних умов та ресурсів України показав необхідність 

проведення подальших досліджень у цій галузі. 

Зокрема, невирішеними проблемами є: 
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– визначення пріоритетних кліматичних чинників та біокліматичних показників 

для дослідження біокліматичних умов та ресурсів; 

– встановлення закономірностей просторово розподілу метеорологічних умов, 

що впливають на тепловий стан людини в Україні у сучасний кліматичний 

період та їх характерних рис у холодний і теплий період; 

– розроблення методики інтегральної оцінки забезпеченості території України 

біокліматичними ресурсами та районування території країни відповідно 

забезпеченості цими ресурсами; 

– виявлення тенденцій зміни метеорологічних умов, що впливають на 

тепловідчуття людини в Україні у сучасний кліматичний період та їхні 

можливі зміни на середньо- і довгострокову перспективу з врахуванням 

сценаріїв розвитку людства та викидів парникових газів. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [66]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСТНОЇ ОЦІНКИ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ 

ТА БІОКЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ, ЇХНЬОЇ ЗМІНИ У СУЧАСНИЙ 

КЛІМАТИЧНИЙ ПЕРІОД ТА ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ ДО СЕРЕДИНИ ХХІ СТ. 

 

 

2.1 Методика комплексної оцінки комфортності кліматичних умов та 

біокліматичних ресурсів, алгоритм досліджень 

 

Під кліматичними ресурсами, зазвичай, мають на увазі запас речовини, різних 

видів енергії та інформації про атмосферу та верхній шар ґрунту, які можуть бути 

використані для вирішення конкретних задач, направлених на підвищення рівня 

життя людини та створення матеріальних благ [20]. Сприятливі для життєдіяльності 

людини властивості клімату формують біокліматичні ресурси. Залежно від сфери 

діяльності людини, вони можуть мати різноманітну орієнтацію: туризм, рекреацію, 

курортологію та кліматотерапію, охорону здоров’я та безпеку населення, 

будівництво, науковий і пізнавальний напрям та ін.  

Відповідно до рекомендацій [20] при дослідженні кліматичних ресурсів 

необхідно насамперед сформувати комплекс кліматичних показників або 

інтегрованих характеристик від яких залежить вирішення конкретного завдання. 

Оскільки на тепловідчуття людини впливають як окремі метеорологічні чинники так 

і їх комплекс, для оцінки цього впливу використовують багато показників, що 

описують окремі аспекти впливу: теплопродукцію, теплове навантаження, тепловий 

стрес, вітрове охолодження, задуху та інші. Крім того, у холодний та теплий період 

один і той же чинник може діяти у протилежному напрямку на організм людини, 

сприяючи його переохолодженню або перегріву, що потребує врахування сезонності 

при проведенні досліджень. З цією метою, дослідження біокліматичних умов, що 
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впливають на тепловідчуття людини, проведено окремо для зимового та літнього 

сезонів. 

Сумарний ефект впливу метеорологічних чинників на організм людини 

характеризує комфортність погоди. Найбільше він проявляється при поєднанні 

температури, вологості повітря та швидкості вітру і виражається за допомогою 

індексів комфортності або біокліматичних індексів. Основною складовою 

біокліматичних індексів є температура повітря. Врахування ефекту впливу відносної 

вологості, швидкості вітру, сонячної радіації та ін. відбувається через їх вплив на 

температуру повітря, що дозволяє об’єктивно оцінити теплові відчуття людського 

організму і стан комфорту/дискомфорту навколишнього середовища у теплий і 

холодний період року [5]. 

Комплексна оцінка біокліматичних умов передбачає дослідження основних 

метеорологічних чинників, що прямо та опосередковано впливають на людину. 

Методологія наслідує кадастровий підхід, який базується на сукупності інформації 

про конкретний об’єкт чи вид ресурсу [67]. 

Загальний алгоритм досліджень включає наступні етапи: 1) аналіз просторових 

особливостей основних метеорологічних показників, їх сукупного впливу на 

біокліматичні умови України на основі розрахунку біокліматичних показників; 2) 

оцінювання рівню забезпеченості території України біокліматичними ресурсами 

(інтегральна характеристика); 3) оцінка динаміки метеорологічних показників та 

біокліматичних індексів, встановлення статистичної значущості та частки 

невизначеності виявлених змін; 4) оцінювання можливих змін кліматичних умов 

України до середини ХХІ ст., розрахунок проекцій біокліматичних показників; 5) 

оцінка зміни локалізації регіонів України із різною забезпеченістю біокліматичними 

ресурсами.  

Оцінку біокліматичних умов, змін і коливань їх показників, виявлення часових 

закономірностей метеорологічних рядів проводили з використанням методів 

кліматичної обробки даних. Теоретичною основою кліматичної обробки 

метеорологічної інформаціє є методи математичної статистики та теорії 

ймовірностей [68]. 
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Головним завданням кліматичної обробки даних метеорологічних 

спостережень є отримання кліматичних показників, що характеризують 

багаторічний режим метеорологічних елементів і описують особливості клімату 

регіону [68]. Для характеристики режиму метеорологічних елементів використано: 

– показники окремих метеорологічних елементів (середні та екстремальні 

значення, повторюваність, мінливість та ін.); 

– комплексні показники (як функція значень декількох метеорологічних 

елементів або як ряд багатомірної векторної величини, що складається з окремих 

елементів); 

– показники часової структури метеорологічних елементів та комплексів, що 

характеризують закономірності зміни метеорологічних елементів в часі (періодичні 

та неперіодичні зміни). 

Дослідження біокліматичних умов та ресурсів проводили, використовуючи як 

показники окремих метеорологічних елементів, так і комплексні показники, 

враховуючи сезонність (рис.2.2).  

 

 

Рис. 2.2 Кліматичні та біокліматичні показники, що характеризують комфортність 

кліматичних умов та біокліматичні ресурси України 
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У зимовий сезон досліджено: 

–  середню (Тср), мінімальну (Тмін) та максимальну (Тмакс) за сезон температуру 

повітря; 

– кількість зимових днів за сезон (середня за добу температура повітря 0 ° С і 

нижче); 

– кількість днів з мінімальною температурою повітря за добу -10 °С і нижче та   

-20 °С і нижче, максимальна тривалість безперервного періоду з такими умовами; 

– кількість днів із різкою зміною температури протягом доби (6 °С і більше);  

– середню за сезон швидкість вітру; 

– кількість днів з різним аеродинамічним ефектом (аеростатичний – штиль, 

вітер відсутній; слабодинамічний – тихий вітер зі швидкістю 0-1 м/с; 

середньодинамічний – легкий вітер зі швидкістю 1-4 м/с; сильнодинамічний – вітер 

більше 4-6м/с; дуже сильнодинамічний – вітер швидкістю 7 м/с і вище); 

– індекс суворості погоди Бодмана; 

– індекс вітрового охолодження Сайпла і Пассела; 

– індекс холодового стресу WC; 

– еквівалентно-ефективні температури Міссенарда та Айзенштата,  

повторюваність днів із різною категорією тепловідчуття; 

У літній сезон: 

– середню (Тср), мінімальну (Тмін) та максимальну (Тмакс) за сезон температуру 

повітря, 

– кількість літніх днів (середня за добу температура повітря 15 °C і вище); 

– кількість тропічних ночей (мінімальна за добу температура повітря 20 ° С і 

більше); 

– кількість днів зі високою температурою повітря (максимальна за добу 

температура повітря  25 ° C і вище); 

– максимальну тривалість безперервного періоду з високими температурами;  

– середню за сезон відносну вологість;  

– кількість днів з комфортною для людини відносною вологістю (40-60%);  
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– кількість днів із задухою (середня за добу відносна вологість 80 % і вище та 

температура повітря 20 ° С і вище);  

– індекс спеки (НІ);  

– індекс теплового стресу (HSI);  

– еквівалентно-ефективну температуру Міссенарда;  

– радіаційну еквівалентно-ефективну температуру. 

Непрямий вплив метеорологічних умов на комфортність життєдіяльності 

людини, її самопочуття та здоров’я оцінено через рівень забруднення атмосфери та 

оцінку її здатності до самоочищення.  

Для оцінки дискомфорту метеорологічних умов, пов’язаного з тривалою дією 

холоду використано індекс суворості погоди Бодмана S, який апробовано для 

території України у низці праць [11, 14, 16, 42, 64, 65]. Обчислення проведені за 

формулою [20]: 

 

 (1 0,04* )*(1 0,272* )S t v    (2.1) 

 

де S – індекс суворості погоди Бодмана, бал; t – середня за добу температури 

повітря,°С;  v – середня за добу швидкість вітру, м/с. 

Відповідно до прийнятої шкали, якщо S < 1, зима не сувора, м'яка; 1 ≤ S< 2 – 

мало сувора; 2 ≤ S< 3 – помірно сувора; 3 ≤ S < 4 – сувора; 4 ≤ S< 5 – дуже сувора; 5 

≤ S< 6 – жорстко сувора; S ≥ 6 – надзвичайно сувора. 

Дослідження впливу низької температури повітря та швидкості вітру на втрати 

тепла людиною та її тепловідчуття проведено за вітрово-холодовим індексом 

Сайпла та Пассела, який обчислено за формулою [51]: 

 

 ( *100 10,45 )(33 )o aK v v T     (2.2) 

 

де Ко – вітрово-холодовий індекс, ккал/м
2
год; v – швидкість вітру, м/с; Ta – 

температура повітря, °С;  
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Відповідно до шкали величини тепловтрат визначено тепловідчуття людини: 

600-800 ккал/м
2
год – прохолодно, 800-1000 ккал/м

2
год – холодно, 1000-1200 

ккал/м
2
год – дуже холодно, 1200-2500 ккал/м

2
год – жорстко холодно, > 2500 

ккал/м
2
год – надзвичайно холодно. 

Оцінку спільної дії низької температури та швидкості вітру на рівні зросту 

людини на вітрове охолодження її організму проведено за величиною індексу 

холодового стресу WC (Wind Chill Temperature)[14]: 

 

 
0,16 0,1613,13 0,62* 13,95* 0,486* *WC t v t v     (2.3) 

 

де WС – значення індексу холодового стресу, °С; t – середня за добу температура 

повітря, °С; v – середня за добу швидкість вітру, м/с. 

Оцінку метеорологічних умов, що впливають на теплові відчуття людини та 

теплове навантаження на її організм протягом року проведено за еквівалентно-

ефективною температурою Міссенарда [20]: 

 

0,7537,0 (37,0 ) / 0,68 0,0014* 1/1,76 1,4* 0,29* *(1 /100)EET t f v t f            (2.4) 

 

де EЕT – еквівалентно-ефективна температура, °С; t – середня за добу температура 

повітря, °С; v – середня за добу швидкість вітру на висоті 1,5 м; f – середня за добу 

відносна вологість повітря, %.  

Еквівалентно-ефективну температуру Міссенарда використовують для оцінки 

категорій тепловідчуття та теплових навантажень на організм людини як у теплий, 

так і холодний періоди року, і залежно від сезону, її значення характеризують 

загрозу настання теплового чи сонячного удару, або ж обмороження чи 

переохолодження організму (табл. 2.1).   
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Таблиця 2.1 

Категорія тепловідчуття та теплове навантаження на організм людини залежно 

від значення еквівалентно-ефективної температури Міссенарда 

ЕЕТ, 
°
С 

Категорія 

тепловідчуття 
Навантаження 

вище 54 

надзвичайно спекотно 

безпосередня загроза теплового або сонячного 

удару 

40…54 

імовірність сонячного удару, теплових спазм 

або теплового виснаження. Можливість 

теплового удару при тривалому впливі й 

фізичній діяльності 

32…40 

дуже сильне, можливість сонячного удару, 

теплових спазм і теплового виснаження при 

тривалому впливі й фізичній діяльності 

30…32 дуже спекотно сильне, можливе теплове виснаження, опіки 

24...30 спекотно помірне 

18...24 тепло комфортно 

12...18 помірно тепло комфортно 

6...12 прохолодно дискомфорт 

0...6 помірно прохолодно дискомфорт 

0...-6 дуже прохолодно помірне, можливе переохолодження 

-6...-12 помірно холодно 
сильне, можливе переохолодження, 

обмороження відкритих ділянок тіла 

-12...-18 холодно сильне, сильна загроза обмороження 

-18...-24 дуже холодно дуже сильна загроза обмороження 

-24...-30 надзвичайно холодно 
надзвичайно сильна загроза обмороження, 

ймовірність замерзання 

Нижче -30 надзвичайно холодно надзвичайно висока ймовірність замерзання 

 

Дослідження теплового навантаження на організм людини на рівні її зросту за 

різних поєднань температури та вологості повітря, швидкості його руху проведено 

за еквівалентно-ефективною температурою Б.А. Айзенштата [32]:  

 

 
   

    

0,591 0,003(100 ) 0,385 (36,6 ) 0,622 1

0,0015 0,008 36,6 0,0167 100

EETА t f v t v

v t f

         

      

 (2.5) 

 

де EETА – еквівалентно-ефективна температура, °С; t – середня за добу температура 

повітря, °С; f – середня за добу відносна вологість повітря, %, v– середня за добу 

швидкість вітру на висоті 1,5 м, м/с. 
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Комплексний ефект впливу на тепловий стан людини температури повітря, 

вологості, швидкості вітру та сонячної радіації оцінено за радіаційною еквівалентно-

ефективною температурою (РЕЕТ). Для її обчислення використано рівняння, 

запропоноване Е.Г. Головіним та В. І. Русановим [34]:  

 

 0,88* 12PEET EETА   (2.6) 

 

де РЕЕТ – радіаційна еквівалентно-ефективна температура, °С; ЕЕТА – 

еквівалентно-ефективна температура Б.А. Айзенштата, °С  

Дослідження впливу на тепловий стан людини спільної дії температури і 

вологості повітря у літній сезон проведено за індексом спеки НІ [27]: 

 

3 2 2 2 3 2

4 2 6 2 2

42,379 2,04901523* 10,14333127* 0,22475541* *

6,83783*10 * 5,481717*10 * 1,22874*10 * *

8,5282*10 * * 1,99*10 * *

HI T R T R

T R T R

T R T R

  

 

     

 

 

 (2.7) 

 

де HI – значення індексу спеки, °F; T – значення приземної температури повітря, °F; 

R–відносна вологість, %. 

За величиною індексу НІ метеорологічні умови поділяють на чотири категорії 

небезпеки, залежно від впливу на тепловий стан людини [28]: 

– 80 ≤ НІ < 90, °F – застереження: можлива втома при тривалому 

перебуванні на відкритому повітрі та фізичній активності. Постійна діяльність може 

спричинити судоми.  

– 90 ≤ НІ < 105,°F – надзвичайне застереження: можливі теплові судоми та 

теплове виснаження, внаслідок зневоднення. Постійна активність може призвести 

до теплового удару.  

– 105 ≤ НІ < 130, °F – небезпека: ймовірні теплові судоми та теплове 

виснаження, при тривалій активності – тепловий удар.  

– НІ ≥ 130, °F – екстремальна небезпека: тепловий удар неминучий.  



51 
 

Відповідно до значення величини НІ визначено категорію небезпеки теплового 

стресу влітку та його наслідки для людини на всій території України. 

Врахувати не лише вплив основних метеорологічних чинників на тепловий стан 

людини, а й акумуляцію негативної дії тепла протягом періоду дозволив індекс 

теплового стресу (Heat Stress Index – HSI). Його обчислення проведено за наступним 

алгоритмом з використанням строкових даних спостережень [29]: 

1) розрахунок значення приведеної температури АТ за формулою Стедмана для 

кожного строку спостереження:  

 
22,719 0,994* 0,016*( )dAT t t    (2.8) 

де АТ – значення приведеної температури, ° С; t–строкові значення 

приземної температури повітря, ° С; td–строкові значення температури точки 

роси, ° С.  

2) обчислення параметрів атмосфери, пов’язаних з тепловим стресом: 

– щоденні середні, максимальні та мінімальні значення приведеної 

температури (ATmin, ATmax, ATmean); 

– сумарне теплове навантаження за день (Heating Degree Days–HDD), 

визначається за умови, якщо строкове значення АТ> 18,3 ° С: 

  18,3HDD AT   (2.9) 

– середня за день хмарність, виражена у балах (CCMEAN) 

– кількість послідовних екстремально-теплих днів за декаду (CONS). 

Екстремально-теплим вважається день, якщо ATmax>δ+ATmean 

3) визначення для кожної декади значення процентілі параметрів за базовий 

період. Процентіль – це сота частка обсягу сукупності, виражена у частці від 

одиниці, якій відповідає певне значення ознаки; 

4) розрахунок теплового навантаження HSI, як суми процентілей:  

 max min (1 )HSI AT AT HDD CONS CCMEAN       (2.10) 

HSI може приймати значення від 0 до 5. Ступені теплового навантаження, 

відповідно до значення індексу, представлено в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Ступінь теплового навантаження за значеннями HSI 

Значення індексу HSI Ступінь теплового навантаження 

4-5 екстремальний 

3-4 високий 

2-3 середній 

1-2 низький 

0-1 відсутній 

 

Обчислені значення HSI дозволили визначити ступінь термічного навантаження 

на організм людини певного дня відносно періоду2003–2013 рр. 

Оскільки метеорологічні умови здійснюють не лише прямий вплив на 

комфортність природного середовища, а й опосередкований, при його дослідженні 

доцільно враховувати метеорологічні умови, що сприяють накопиченню чи 

виведенню забруднюючих речовин в атмосфері. Для їх оцінки використано 

коефіцієнт самоочищення атмосфери С.Н Лапіної (К) та Удосконалений 

комплексний метеорологічний показник розсіювальної здатності атмосфери (УМПА) 

[69, 70]. Коефіцієнт самоочищення С.Н. Лапіної апробований в біокліматичних 

дослідженнях російських вчених [69, 71], визначений для території України [72-76] 

та її великих промислових міст [77, 78]. Коефіцієнт самоочищення атмосфери К – це 

співвідношення повторюваності умов, які сприяють видаленню домішок з 

атмосфери, до повторюваності умов, сприятливих для накопичення забруднюючих 

речовин в повітрі. Його розрахунок здійснений за формулою (2.11), що дозволяє 

розрахувати потенціал самоочищення атмосфери на основі стандартних 

метеорологічних спостережень: 

 

       /о в ш тК Р Р Р Р           (2.11) 

 

де Рш, Рт, Ро, Рв – повторюваність штилів (швидкість вітру 0–1 м/с); днів з туманом; 

днів з опадами ≥0,5мм та швидкості вітру ≥6м/с відповідно. 
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Метеорологічні умови, відповідно до коефіцієнту самоочищення атмосфери 

(К), Лапіна С.Н. поділяє на 5 категорій: К> 1,25 – формуються сприятливі умови для 

розсіювання домішок; 1,25 ≥ К> 0,8 – обмежено/відносно сприятливі; 0,8 ≥ К> 0,4 – 

відносно несприятливі; 0,4 ≥ К> 0,25 – несприятливі; К ≤ 0,25 – дуже несприятливі 

умови для розсіювання домішок. Середні багаторічні значення величини К 

характеризують кліматичний потенціал розсіювальної здатності атмосфери. 

Удосконалений комплексний метеорологічний показник розсіювальної 

здатності розроблений у 2014 р. Індекс представлено як суму трьох коефіцієнтів: 

теплозабезпеченості території, вітру та опадів. Математична формула розрахунку 

показника має вигляд [70]:  

 

(0,176 )

(6) (0 1) УПМА / / 400ct

о

p

t v pпK K K e P P O         (2.12) 

 

де – середньорічна температура повітря, С°;  – повторюваність днів зі 

швидкістю вітру ≥ 6м/с;  – повторюваність штилів (днів зі швидкістю вітру 0–1 

м/с);  – річна сума опадів, мм; 400 – річна норма кількості опадів, що необхідна 

для очищення атмосферного повітря, мм. 

Для виділення територій за ступенем їх сприятливості до розсіювання домішок, 

відповідно значень УМПА, пропонуються наступні граничні умови:  

– УМПА ≥ 3,5 – зони зі сприятливими умовами для розсіювання домішок; 

– 3,5 <УМПА ≥ 2,5– буферні зони чи зони ризику, в яких з однаковою 

ймовірністю можуть спостерігатись метеорологічні умови, сприятливі як 

накопиченню домішок у повітрі, так і його самоочищенню.  

– УМПА< 2,5– зони з несприятливими умовами для розсіювання домішок.  

Дослідження біокліматичних ресурсів передбачають виявлення 

закономірностей просторового розподілу вказаних показників, їхніх сезонних 

особливостей, тенденцій зміни у сучасний кліматичний період (1981-2010 рр.) в 

Україні та можливі зміни до середини ХХІ століття за реалізації сценарію SRES 

A1B. 
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Для вирішення цієї задачі використовували методи емпіричного та 

теоретичного дослідження. В основі емпіричних досліджень біокліматичних 

ресурсів лежить метод спостережень за умовами погоди. В роботі використано дані 

щоденних спостережень за температурою повітря, вологістю, швидкістю вітру, 

опадами, та туманом, які проводились на мережі гідрометеорологічних 

спостережень України (182 пункти) з дотриманням необхідних вимог до даної 

інформації: точності та синхронності вимірів, репрезентативності пунктів 

спостережень. Використання достовірних даних з однаковою роздільною здатністю 

в просторі та часі дозволяє дослідити просторово-часову мінливість 

метеорологічних величин та виявити їхні особливості. Застосування методу 

контролю кліматичної однорідності рядів дозволило виявити та усунути грубі 

помилки в даних спостережень. 

Дослідження просторово-часових закономірностей метеорологічних величин, 

проведено за методами порівняння емпіричних даних у часі та просторі – побудові 

карт ізоліній, аналізу змін і коливань клімату. Для цього використовували 

показники, які дозволяють у вигляді одного числа виразити важливу інформацію 

про режим метеорологічних елементів та порівнювати їх у часі та просторі. Таким 

показником в кліматології прийнято середнє арифметичне значення 

метеорологічного елементу. В роботі за щоденними даними спостережень 

обчислено середні за сезон значення метеорологічних показників, які описують 

біокліматичні умови в усіх пунктів спостережень України за період з 1981 по 

2010 рр. За цими даними встановлено середні багаторічні значення показників за 

вказаний період. Відповідно до Технічного регламенту Всесвітньої метеорологічної 

організації [79] період з 1981 по 2010 роки є сучасним кліматичним періодом. 

Отримані середні багаторічні дані є сучасною кліматичною нормою, мають 

найменшу похибку і можуть використовуватись при вирішенні різних економічних 

задач, зокрема і для оцінки біокліматичних ресурсів [20]. Для виявлення 

особливостей біокліматичних умов в Україні проведено просторово-часовий аналіз 

сучасної кліматичної норми метеорологічних показників, що впливають на тепловий 

стан людини. 
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2.2 Кліматичне районування біокліматичних ресурсів 

 

Комплексна оцінка біокліматичних ресурсів потребує розробки універсального 

індексу, який інтегрував би біокліматичні індекси, що характеризують різні аспекти 

впливу комплексу метеорологічних умов на тепловий стан людини. Розробка 

універсальних індексів є актуальним завданням сучасної біокліматології. Такий 

інтегрований показник дозволяє виявити просторово-часові закономірності 

біокліматичних ресурсів, а розроблена шкала – виділити кліматичні умови, 

сприятливі та несприятливі для теплопродукції організму та його 

терморегуляційних функцій, а також провести районування території щодо 

забезпеченості ресурсами та ймовірності їхньої зміни на середньо- та довгострокову 

перспективу. 

Під кліматичним районуванням мають на увазі виділення географічних 

областей з кліматичними умовами що належать певному класу [20]. Найбільш 

важливим етапом при вирішенні цієї задачі є визначення меж класів. Виникає 

потреба об’єктивної класифікації кліматичних умов за декількома ознаками, метою 

якої є виявлення характерних рис клімату, визначення меж їх поширення та 

виявлення районів з подібними та відмінними умовами Вирішити цю проблему 

дозволяють методи розпізнавання образів. Під образами мають на увазі сукупність 

явищ або ознак явищ, об’єднаних загальними властивостями. При вирішення задачі 

розпізнавання образів виділяють два етапи – відбір інформативних ознак 

досліджуваного об’єкту та побудова розділяючого або вирішального правила, яке 

дозволяє об’єктивно провести межу між класами в багатомірному просторі ознак 

[80]. Для побудови вирішального правила необхідно отримати класифікуючу або 

вирішальну функцію, яка є функцією деякої системи ознак. В межах одного і того ж 

класу вона постійна, а при переході від одного до іншого класу змінюється. За 

допомогою такої класифікуючої функції об’єктивно розділяють вибірку на класи 

[80]. 

Для побудови вирішальної функції класифікації кліматичних умов, що 

формують біокліматичні ресурси використовували функцію бажаності Харрінгтона 
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[81]. Можливості застосування функції Харрінгтона для оцінки стану природних 

екосистем визначені у [82-84]. В Україні вона успішно застосована для виділення 

зон з однаковими метеорологічними умовами, що формують пожежну небезпеку. ЇЇ 

розробка передбачає відбір інформативних метеорологічних чинників, які 

впливають на теплове навантаження, теплопродукцію організму та його 

терморегуляційні функції у зимовий та літній сезони. Оцінку комфортності 

кліматичних умов та біокліматичних ресурсів в Україні у зимовий період відповідно 

до рекомендацій [20], та враховуючи попередні методики оцінки біоклімату в 

Україні, проведено, використовуючи індекс суворості зими Бодмана, індекс 

вітрового охолодження Сайпла та Пассела, еквівалентно-ефективні температури 

Міссенарда та Айзенштата, індекс холодового стресу. Для характеристики літнього 

сезону використано еквівалентно-ефективну температуру Міссенарда, радіаційну 

еквівалентно-ефективну температуру та індекс спеки. Зазначені біокліматичні 

індекси дозволяють оцінити тепловідчуття і тепловіддачу людського організму за 

певних значень швидкості вітру, температури та вологості повітря, тепловтрати 

людини за рахунок інтегрального ефекту низьких температур і швидкості вітру та 

теплове навантаження на організм людини внаслідок спільної дії високої 

температури і вологості повітря. Встановлено середні за сезон багаторічні значення, 

гранично допустимі межі та часткові функції бажаності вказаних біокліматичних 

індексів. На їх основі обчислено інтегрований показник, що відображає рівень 

комфортності кліматичних умов та ступінь забезпеченості біокліматичними 

ресурсами у зимовий та літній сезони (DW та DS). Величину інтегрованих 

показників DW та DS отримано для усієї мережі спостережень України (182) за 30-

літній період, що дозволило встановити їх просторовий розподіл. За отриманими 

граничними межами інтегрованих показників DW та DS виявлено зони з різним 

рівнем комфортності кліматичних умов та ступенем забезпеченості 

біокліматичними ресурсами у зимовий та літній сезони. Отримано кліматичну 

характеристику кожної зони та встановлено значення кліматичних показників, що 

характеризують «дуже комфортні», «комфортні», «дискомфортні» та «екстремально 

дискомфортні» для людини кліматичні умови та, відповідно, «добрий», 
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«задовільний», «незадовільний» та «неприйнятний» рівень забезпеченості 

біокліматичними ресурсами у зимовий та літній сезони.  

 

2.3 Оцінка змін і коливань кліматичних умов та біокліматичних ресурсів у 

сучасний кліматичний період 

 

Оцінка змін і коливань біокліматичних умов потребує виявлення часових 

закономірностей метеорологічних рядів. Для вирішення цього завдання 

використовували методи теорії випадкових функцій. Статистичну оцінку зміни в 

часі метеорологічних умов, що формують біокліматичні ресурси у сучасний 

кліматичний період, здійснено за допомогою аналізу часових рядів: визначено 

форму та напрям тренду часового ряду за допомогою регресійного аналізу, 

обчислено швидкість зміни та оцінено статистичну значущість (р) зміни показників 

за t-критерієм Стьюдента.  

Для позначення оціночної ймовірності зміни метеорологічної величини чи 

показника використовували терміни, рекомендовані МГЕЗК [85]: «практично не 

викликає сумнівів» (р≤0,01, ймовірність 99 – 100%); «дуже ймовірно» (0,1 ≥ р> 

0,01,ймовірність90 – 99%); «ймовірно» (0,34 ≥ р> 0,1, ймовірність 66 –90%); 

«приблизно так само ймовірно, як і ні» (0,67 ≥ р> 0,34, ймовірність 33 – 66%); 

«малоймовірно» (0,90 ≥ р> 0,67, ймовірність 10 – 33%); «дуже малоймовірно» (0,99 

≥ р> 0,9, ймовірність 1 – 10%); «виключно малоймовірно» (р>0,99,ймовірність 0–

1%). Статистично значимі зміни – ймовірність 66% і вище, р< 0,34.  

Статистичні розрахунки здійснено з використанням пакету програм StatSoft, 

Inc, STATISTICA 10.0, пакету «Аналіз даних» та «Аналіз даних-VBA» Excel. 

Автоматизацію розрахунків реалізовано мовою програмування – Visual Basic for 

Applications (VBA).  

У роботі проведено оцінку зміни як простих, так і комплексних 

метеорологічних показників, що здійснюють не лише прямий, а й опосередкований 

вплив на тепловий стан людини у зимовий та літній сезони. Метод аналізу 
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чутливості показників дозволив кількісно оцінити вплив зміни складових 

коефіцієнту самоочищення атмосфери К на його величину. 

 

2.4 Оцінка проекцій зміни кліматичних умов та  біокліматичних ресурсів 

до середини ХХІ століття 

 

Розробка стратегій і планів сталого розвитку як окремих галузей, так і 

населених пунктів, громад потребує інформації не лише про фактичні зміни 

кліматичних показників, які спостерігаються у сучасний кліматичний період, а й про 

їхні можливі зміни на середньо- та довгострокову перспективу. Застосування 

методів моделювання дозволяє отримати дані про їхні ймовірні зміни та можливі 

значення для досліджуваних періодів.  

Оцінку проекцій зміни метеорологічних умов, що визначають біокліматичні 

умови до середини ХХІ ст.(2021-2050 рр.), відносно сучасного кліматичного періоду 

(1981-2010 рр.) виконано за даними регіональної кліматичної моделі (РКМ) REMO - 

ЕСНАМ5, отриманими в рамках Європейського проекту Ensemble-based Predictions 

of Climate Changes and their Impacts (FP-6 ENSEMBLES) для SRES А1В. Зважаючи 

на результати верифікації РКМ REMO-ЕСНАМ5 та успішно реалізовані 

дослідження в Україні та сусідніх країнах [86-89], які показують високу здатність 

моделі відображати особливості регіонального клімату досліджуваної території, 

можна стверджувати, що регіональна кліматична модель REMO є одним з 

найкращих інструментів для вирішення поставленого завдання. Горизонтальний 

крок моделі становить 25 км.  

Щоденні дані метеорологічних елементів REMO-ЕСНАМ5 у вузлах сітки були  

інтерпольовані у точки з координатами пунктів гідрометеорологічних спостережень 

України за два періоди з 1981 по 2010 рр. та з 2021 по 2050 рр. Розрахунки 

проведені для 176 метеорологічних станцій мережі гідрометеорологічних 

спостережень України. 

Кліматична обробка даних дозволила отримати середні багаторічні значення 

метеорологічних показників за вказані періоди для сценарію SRES А1В. Оцінка 
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різниці середніх багаторічних значень показників дозволила виявити їхні можливі 

зміни та значущість цих змін до середини ХХІ століття. Отримані в роботі дані 

щодо кліматичної норми метеорологічних показників у сучасний кліматичний 

період та її можливі зміни до середини ХХІ ст. дозволили встановити можливі 

значення їхньої нової кліматичної норми в середині століття та уточнити просторові 

особливості зміни показників, їх значущість та ймовірність за реалізації сценарію 

А1В. 

Фактичні середні багаторічні значення метеорологічних показників (1981-2010 

рр.) були відкориговані на величину різниці середніх багаторічних значень за 

прогностичними даними. На основі відкоригованих даних обчислено ймовірну 

суворість зими, еквівалентно-ефективні температури Міссенарда та Айзенштата, 

індекс вітрового охолодження Сайпла та Пассела, індекс холодового стресу WC, для 

літнього сезону також обчислено величину радіаційної еквівалентно-ефективної 

температури, та інтегровані показники ступеню комфортності та забезпеченості 

біокліматичними ресурсами у зимовий та літній сезони в середині ХХІ ст. 

Порівняння цих умов у сучасний кліматичний період та в середині ХХІ ст. 

дозволило виявити регіони де очікується збільшення/зменшення дискомфортних та 

комфортних для людини умов погоди, зумовлених зміною клімату за реалізації 

сценарію А1В. Застосування картографічного методу та ГІС технологій (методу 

полігонів) дало можливість кількісно оцінити зміну площі зон з різною 

комфортністю кліматичних умов та забезпеченістю біокліматичними ресурсами. 

Обчислення середніх багаторічних значень метеорологічних чинників, 

біокліматичних індексів у сучасний кліматичний період, їхні можливі зміни до 

середини ХХІ ст. та візуалізацію просторового розподілу показників реалізовано в 

інформаційно-довідковій системі «Стихійні метеорологічні явища в Україні», 

розробленій у відділі синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного 

інституту ДСНС та НАН України [90] та в геоінформаційній системі відкритого 

доступу QGIS модифікації 3.4.7 Madeira.  
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Висновки до розділу 2 

 

Проведений аналіз методичних підходів до оцінки комфортності кліматичних 

умов для людини дозволив визначити: 

– алгоритм проведення комплексної оцінки комфортності/дискомфортності 

погодних умов; 

– перелік біокліматичних показників, що характеризують комфортність 

кліматичних умов та біокліматичні ресурси в Україні враховуючи сезонність; 

– обрати вирішальну функцію класифікації метеорологічних величин, що 

формують біокліматичні ресурси (функція бажаності Харрінгтона) за умовою 

комфортності; 

– підготувати масив вхідної метеорологічної інформації: фактичні значення 

спостережень та розрахункові значення за РКМ REMO/ ECHAM5.  
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РОЗДІЛ 3 

 

КОМФОРНІСТЬ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ У СУЧАСНИЙ 

КЛІМАТИЧНИЙ ПЕРІОД 

 

 

Кліматичні умови впливають на організм людини і, насамперед, на умови його 

теплообміну з навколишнім природним середовищем [13]. Людина відчуває себе 

комфортно за умов дотримання теплового балансу організму, завдяки чому 

температура внутрішніх органів людини лишається постійною і приблизно 

становить 36,6°С (± 0,5°С)[91]. При зміні температури повітря, швидкості його руху 

та вологості, особливо за наявності біля людини нагрітих поверхонь та виконанні 

фізичної роботи, тепловий баланс організму може суттєво порушуватись. Додатні 

значення теплового балансу тіла людини характеризують тепловий стан людини, яка 

зазнає теплових навантажень різної інтенсивності. Від’ємний показник вказує на 

режим охолодження організму й чисельно дорівнює тій кількості тепла, яку 

організм, щоб зберегти стан теплового комфорту, повинен виділити за рахунок 

підвищення фізичної активності або зберегти, використовуючи відповідний 

одяг[91]. 

Суттєве відхилення метеорологічних умов від оптимальних для людського 

організму може бути причиною фізіологічних порушень, призвести до різкого 

зниження працездатності, появи чи загострення професійних захворювань. Так, за 

даними [92] коли температура навколишнього середовища на 10 °С вище 

оптимальної, продуктивність праці на початку роботи є нижчою на 20 – 25 %, а 

наприкінці — на 40 – 50% від продуктивності за оптимальної температури (20°С). 

Найбільше несприятливі метеорологічні умови впливають на людей, вік яких 

перевищує 45 років, тобто працівників, які мають високу кваліфікацію і приносять 

виробництву найбільшу користь.  
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Тривалий і сильний вплив низької температури повітря може викликати різні 

несприятливі зміни в організмі людини. За даними [93] місцеве і загальне 

охолодження організму є причиною багатьох захворювань: міозитів, невритів, 

радикулітів, а також застудних захворювань. Будь-який ступінь охолодження 

призводить до зниження частоти серцевих скорочень і розвитку процесів 

гальмування в корі головного мозку, що веде до зниження працездатності. 

Вологість повітря також суттєво впливає на організм людини та його 

терморегуляцію. Висока відносна вологість, за даними [92], ускладнює 

випаровування вологи з поверхні шкіри, що може зумовити погіршення загального 

стану людини і зниження її працездатності. Підвищена вологість повітря, що 

супроводжується низькими температурами, чинить значний охолоджуючий вплив, а 

в поєднанні з високими – викликає перегрівання організму. Низька відносна 

вологість (нижче 18 – 20 %) також є несприятливою для організму людини, 

призводить до висихання слизових оболонок і зниження захисної функції верхніх 

дихальних шляхів. 

Значно впливає на тепловий стан людини і швидкість вітру, яка в поєднанні з 

температурою та вологістю, призводить до значного охолодження організму. Згідно 

даних [92], організм людини починає відчувати рух повітря уже при його швидкості 

в околі 0,15 м/с. 

На організм людини, як правило, впливає не один ізольований чинник, а їх 

сукупність. Вони діють різними шляхами. Через шкіру впливають температура, 

вологість, вітер, сонячні промені, атмосферна електрика, радіоактивність. Через 

легені людина сприймає температуру повітря, вологість, вітер, чистоту повітря, його 

іонізацію. Світло, шум, запах, температура, хімічний склад повітря впливають на 

різні сенсорні системи організму (зорову, слухову, тактильну, смакову та ін.). 

Електромагнітні випромінювання, що генеруються атмосферними процесами 

людина відчуває практично всіма системами організму [6]. Крім того, дія окремих 

метеорологічних чинників може бути антагоністичною (коли вплив одного фактору 

послаблюється впливом іншого) та синергічною (у разі підсилення впливу факторів 

один одним). Наприклад, збільшення швидкості руху повітря послаблює дію високої 
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температури і, навпаки, підсилює дію на організм низької температури. Збільшення 

вологості повітря посилює несприятливий вплив як високої, так і низької 

температури[5].  

Людина, як і всі живі організми, реагує на сезонні прояви та регіональні 

особливості метеорологічних умов. Цю реакцію описують, так звані кліматопатичні 

ефекти[5]. Так, дуже тепла погода, комфортна у весняні або осінні місяці, у зимовий 

час буде несприятливо впливати на самопочуття. Аномально тепла погода в 

зимовий сезон здатна привести до депресії, а різкі переходи від сльотавої теплої 

погоди до сорокаградусного морозу негативно впливають на здоров'я людини й 

навіть можуть спровокувати загострення психічних розладів. В періоди холодових 

стресів, регуляторні системи організму адаптуються не так швидко й чітко, як це 

відбувається при теплових стресах у теплий період [4]. Особливо шкідливе для 

людини різке зниження температури до якого організм не встигає пристосуватися. 

Таке зниження є навантаженням на нервову та імунну системи, систему кровообігу, 

а тому небезпечне для осіб, що страждають пороками серця, склерозом судин, 

хворобами нирок, різноманітними хронічними захворюваннями запального 

характеру. Переохолодження зумовлює також підвищення артеріального тиску, що 

збільшує ризик крововиливу в мозок, збільшується ризик одержання інфаркту, 

особливо при виконанні важкої фізичної роботи. Підвищення артеріального тиску в 

людей, що проживають на території з різкоконтинентальним кліматом співпадає з 

датами переходу температури повітря через 0 °С навесні й восени. В Україні стійкий 

перехід температури через 0 °С відбувається в березні та листопаді [94].  

У теплий період під впливом високої температури спостерігається порушення 

умов тепловіддачі, ослаблення діяльності серцево-судинної системи, зниження 

діяльності шлунково-кишкового тракту, відбувається перерозподіл крові від 

внутрішній органів до шкіряного покриву, тому артеріальний тиск влітку нижчий, 

ніж взимку [95]. Високі температури провокують головний біль, загальне погане 

самопочуття, задишку, зниження уваги й координації рухів, істотно знижується 

працездатність (при 24 °С на 15 %, а при 28 °С – на 30 %). Зниження вмісту кисню в 

повітрі, що спостерігається при високій температурі, приводить до сильного 
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кисневого голодування всіх органів і тканин організму, розвитку ішемічної хвороби 

серця й бронхіальної астми. 

Висока температура навколишнього середовища за даними [93] є причиною 

ряду захворювань, що виникають на ґрунті перегріву: теплової непритомності, 

теплового опіку з набряком, теплового виснаження, теплового удару та ушкоджень 

шкіри. В основі розвитку цих системних порушень лежать розлади в системі органів 

кровообігу, порушення водно-електролітичного балансу й/або гіпертермія (висока 

температура тіла). 

 

3.1 Регіональні особливості кліматичних умов, що формують біоклімат 

у зимовий сезон 

 

Метеорологічні умови у холодний період впливають на теплове навантаження 

на організм людини та порушення його терморегуляції. Дискомфортність погодних 

умов зимового сезону, перш за все, визначається температурою та вологістю 

повітря, швидкістю вітру (особливо на рівні зросту людини) та його охолоджуючим 

ефектом, тривалістю холодного періоду року, повторюваністю комплексу 

несприятливих метеорологічних умов. 

 

3.1.1 Холодове навантаження на організм людини. В Україні протягом року 

середня місячна температура повітря значно нижча комфортної температури тіла 

людини (33 
0
С), тому організм людини постійно втрачає тепло шляхом 

турбулентного обміну, інтенсивність якого зростає в міру зниження температури 

повітря і збільшення швидкості вітру. Це приводить до того, що більшу частину 

року значення витрат тепла на випаровування поту є від’ємними й досягають 

найбільшої  інтенсивності з грудня по лютий [12]. 

Взимку тепловий стан організму людини, його терморегуляційна здатність та 

адаптаційні механізми значною мірою залежать від багатьох чинників, серед яких 

найголовнішими є температура повітря, її мінливість, тривалість холодного періоду 

та періодів з дискомфортною для людини температурою повітря. Просторовий 
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розподіл цих показників в Україні представлено в «Кліматі України», «Динаміка 

температури повітря в Україні за період інструментальних метеорологічних 

спостережень», «Кліматичному кадастрі України» [12, 96]. Отримані вони за даними 

спостережень у 1961-1990 рр. Протягом останніх десятиліть в Україні спостерігався 

стрімкий ріст температури повітря, швидкість якого була однією з найвищих на 

планеті [97]. Тому встановлений просторовий розподіл температурних показників, 

що впливають на тепловий стан людини потребує уточнення. Крім того, деякі 

показники, такі як, максимальна тривалість періодів із морозом чи спекою, кількість 

днів із тропічними ночима, днів із задухою взагалі не досліджувались і потребують 

детального вивчення. 

Аналіз просторового розподілу середньої за зиму температури повітря в 

Україні в сучасний кліматичний період показав, що для неї зберігається зональний 

характер розподілу ізотерм, ускладнений впливом гірських систем Українських 

Карпат та Кримських гір (рис. 3.1). Протягом зими на всій материковій частині 

країни відмічаються від’ємні значення середньої приземної температури повітря. 

Лише на Кримському півострові середня за зиму температура повітря додатна. 

Значення температури поступово зростають із півночі на південь від -5 °С до +3 °С, 

відповідно.  

 

Рис. 3.1. Просторовий розподіл середньої за зиму температури повітря. 1981-

2010 рр. 
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Встановлено, що на більшій частині території країни, зокрема у Поліссі та 

Лісостепу за останні три десятиріччя середня за сезон температура повітря виросла 

майже на 1 °С[97]. На кліматичній карті 1981-2010 рр. ізотерма -6 °С на північному 

сході та сході країни вже відсутня, а -5°С – відмічається лише на крайньому 

північному сході. У центральних та західних областях країни ізотерма -3°С 

проходить там, де раніше проходила ізотерма -4 °С (див. рис.3.1). В передгірних 

районах Передкарпаття та Закарпаття спостерігається закономірне підвищення 

температур. 

Найхолоднішими у зимовий період в Україні є північно-східні та східні 

області країни, де мінімальна середня за сезон температура знижуються до -7 – -8 °С 

і відмічаються від’ємні значення максимальної температури.У1961-1990 рр. 

мінімальна температура у цьому регіоні була значно нижчою і сягала -9 °С і нижче. 

Значний ріст мінімальної температури привів до того, що з кліматичної карти 

зникла ізотерма -9 °С, а на заході країни з’явилась ізотерма -5 °С замість -6 °С [97]. 

Проте на півдні країни, у степовій зоні, мінімальна температура в зимовий сезон 

змінилась несуттєво і коливається від -2 °С до -5 °С (рис.3.2).  

Встановлено, що взимку середня максимальна за сезон температура повітря у 

сучасний кліматичний період (1981-2010 рр.) коливається від -2°С і нижче на 

північному сході країни до 4-5°С на півдні (див. рис.3.2). ЇЇ середні багаторічні 

значення суттєво змінились порівняно з 1961-1990 рр, особливо на Поліссі та в 

Лісостепу [97].У цих регіонах максимальна температура зросла майже на 1°С, що 

привело до того, що з кліматичної карти зникла ізотерма -3 °С, яка проходила на 

північному сході країни. Положення ізотерми -2 °С замінила ізотерма -1 °С, а -1 °С – 

нульова ізотерма. Внаслідок такої зміни суттєво скоротилась площа території 

України на якій спостерігались від’ємні максимальні температури повітря. Середні 

за сезон додатні максимальні температури повітря у сучасний кліматичний період 

спостерігаються уже майже на половині території України, у той час як у 1961-

1990 рр. вони відмічались лише на заході країни, у Закарпатті та в південному Степу 

[97]. 
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          а)        б) 

Рис. 3.2 Просторовий розподіл середньої мінімальної (а) і середньої максимальної 

(б) температури повітря у зимовий сезон. 1981-2010 рр. 

 

Оскільки втрати тепла організмом людини зростають із зниженням 

температури повітря, необхідно уточнити регіони в Україні, де в холодний період 

спостерігається найбільша повторюваність днів з екстремально-холодною 

температурою, відмічається найбільш тривалі періоди з такими умовами та 

спостерігаються різкі зміни температури, небезпечні для людини. 

Аналіз просторового розподілу 

середньої багаторічної кількості 

морозних днів з середньою за добу  

температурою повітря 0 ° С і нижче 

показав, що їх повторюваність в 

Україні значно коливається по 

регіонам. Встановлено, що найменше 

морозних днів спостерігається у 

передгірних районах Закарпаття та 

південному регіоні – близько 50–60, а 

найбільше (90–110 днів) – у північно-східних районах України та високогірних 

районах Карпат (рис. 3.3). Кількість морозних днів залежить від процесу переходу 

середньої добової температури повітря через 0 °С. Суттєвий ріст температури 

повітря зумовив зміщення дат стійкого переходу температури повітря через 0 °Сі, 

відповідно, початку/закінчення зимового сезону та його тривалості. За даними [97] 

Рис. 3.3 Середня багаторічна кількість днів 

з температурою 0 ° С і нижче.1981-2010рр. 

рр.  
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тривалість зимового періоду в Україні у сучасний кліматичний період зменшилась 

від 6-8 днів на Поліссі до 10 і більше днів на півдні, у степовій зоні, порівняно з 

базовою кліматичною нормою (1961-1990 рр.). Восени перехід через 0°С 

відбувається з півночі на південь, а навесні з півдня на північ упродовж місяця. У 

широтному напрямі цей процес більш мінливий: навесні він поширюється із заходу 

на схід за 10 днів, а восени із сходу на захід – за 25 днів [94].  

Несприятливою для людини є мінімальна температура повітря -10 °С і нижче, 

а зниження температури повітря до -20 °С і нижче є небезпечним і становить загрозу 

здоров’ю та життю. Тривале утримання такої температури є не лише 

дискомфортним для людини, а й суттєво обмежує тривалість її безпечного 

перебування на відкритому повітрі і підвищує ризик обмороження відкритих 

ділянок шкіри. Найчастіше (30 днів і більше) мінімальні температури -10°С 

спостерігаються на північному сході та сході країни – у східному Лісостепу, на 

лівобережному Поліссі та в Карпатах. При цьому нижче -20 °С температура повітря 

на цій території може бути 4 – 6 днів і більше. Повторюваність кількості днів з 

морозом зменшується на південь та південний захід і в південному Степу днів з 

морозом буває лише 20 і менше, а нижче -20 °С – 1-2 дні за рік. У Криму, на півдні 

Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та на Закарпатті днів з 

температурою нижче -10 °С менше 15, а мінімальна температура повітря -20 °С і 

нижче відмічається не кожного року (рис. 3.4).  

Негативний вплив низької температури зростає із збільшенням тривалості 

такого періоду. Дослідження показали, що максимальна тривалість безперервного 

періоду з мінімальною за добу температурою повітря нижче -10 °C (  < -10 °C) 

зростає із заходу на схід і може сягати 35 днів і більше на лівобережній частині 

України. Тривалість періоду із сильним морозом ( < -20 °C) зазвичай 

зберігаються лише протягом декількох днів. Проте в аномально холодні зими вони 

можуть утримуватись впродовж 10 і більше днів поспіль в центральних, північних 

та східних областях країни (рис. 3.5). 
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Рис. 3.4 Середнє багаторічне значення кількості днів із морозом (а) та сильним 

морозом (б).1981-2010 рр.  

Рис. 3.5 Максимальна тривалість періодів із морозом (а) та сильним морозом 

(б).1981-2010 рр. 

 

Формування тривалого періоду з низькою температурою зумовлено переважно 

вторгненням та радіаційним вихолоджуванням арктичного повітря в антициклонах з 

північного сходу, з північного заходу у тилу циклонів та при поширенні відрогу 

Сибірського антициклону зі сходу. Значно рідше таке арктичне повітря 

поширюється на західні області країни, де у цей період переважає циклонічна 

діяльність та Причорноморський регіон, який взимку знаходиться під впливом 

Чорноморської депресії. Тому у цих регіонах максимальна тривалість періоду з 

мінімальною температурою нижче -10 °С зменшується і становить 20 – 25 днів і 

менше [12, 97]. 

а) б) 

б) а) 
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Небезпечним для терморегуляційної системи організму людини та її 

адаптаційних механізмів є різка зміна температури повітря. Організм людини легко 

пристосовується до міждобової мінливості температури у межах до 4 °С, без 

відчутного навантаження на адаптаційні механізми. Амплітуда температури від 4 до 

6°С вже відчувається, а вище 6 °С – подразнює організм людини і сприяє 

загостренню наявних захворювань [9]. За повторюваністю днів з міждобовою 

мінливістю температури більше 6 ° С за добу кліматичні умови оцінюють як 

сприятливі, коли їх повторюваність менше 10 %, стимулюючі – 10 – 20 %, та 

дискомфорті – більше 20 %. 

Аналіз просторового розподілу повторюваності кількості днів з між добовою 

мінливістю температури більше 6 °С за добу показав, що у зимовий сезон різкі зміни 

температури найчастіше відмічаються в північно-східних та східних районах 

України. У цьому регіоні в середньому за зиму відмічається 7 – 9 днів з такими 

умовами, з максимумом на крайньому сході – 11 днів і більше (рис 3.6). За 

повторюваністю днів з міждобовою мінливістю температури, ці території не входять 

до зони з дискомфортними умовами. Вони належать до класу стимулюючих. 

 

Рис. 3.6 Середнє багаторічне значення повторюваності днів з між добовою 

мінливістю температури більше 6 ° С за добу (дні) у зимовий період. 1981-2010 рр. 

 

На решті території України міждобові зміни температури взимку не 

здійснюють суттєвого навантаження на адаптаційні механізми організму людини у 

сучасний кліматичний період і є сприятливими.  
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Повторюваність кількості днів з екстремальними погодними умовами в 

холодний період залежить від атмосферної циркуляції та синоптичних процесів, які 

переважають у цей період. Дослідження, проведені в [98], показали, що в Україні 

повторюваність аномально холодної температури значною мірою залежить від 

повторюваності та інтенсивності блокувальних процесів. У холодний період вони 

зумовлюють близько 40 – 50 % повторюваності днів зі значними від’ємними 

аномаліями(5 °С і більше) середньої за добу температури повітря і 13 % – із 

значними додатними аномаліями температури. Найбільше їх вплив проявляється на 

сході країни. 

Взимку тепловий комфорт людини, залежить не лише від повторюваності 

екстремально-холодних погодних умов та різкої зміни температури, а й від того, 

наскільки ці умови ускладнюються вітром, який сприяє вітровому охолодженню 

організму. Оцінити суворість зими залежно від спільної дії вітру й низької 

температури повітряна організм людини можна за допомогою індексу суворості 

погоди Бодмана. Аналіз просторового розподілу індексу суворості погоди Бодмана 

показав, що на більшості території України середні багаторічні значення індексу не 

перевищують 2 бали що свідчить про мало сувору зиму (рис. 3.7). На решті 

території України в сучасний кліматичний період зима є помірно суворою. 

Найбільш дискомфортні умови спостерігаються в районі Покутсько-Буковинських 

Карпат, на північних схилах Подільської височини, західних схилах 

Середньоросьійської височини та південних схилах Донецької височини.  

 

Рис. 3.7 Середні багаторічні значення індексу суворості погоди Бодмана. 1981-

2010 рр. 
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Аналіз повторюваності днів з різною категорією суворості зими, показав, що, 

в Україні протягом зими можуть спостерігатись умови, характерні, як для  м’якої 

зими, так і для дуже суворої (рис. А.1 – А.5). Встановлено. що погодні умови, 

характерні для  м’якої зими відмічаються в усі зимові місяці, проте не на всій 

території країни. Найбільша повторюваність днів з такими умовами  характерна для 

Закарпатської низовини (понад 15 %) та, особливо,  південного узбережжя Криму 

(більше 25 %) у лютому. У південних областях країни таких днів у середньому 

відмічається 2-4 %, а на решті території – менше 1 % за місяць (рис. А.1). 

Впродовж усіх зимових місяців на більшій частині території України найвищу 

повторюваність мають умови, характерні для мало суворої зими. У ґ рудні майже на 

всій території країни відмічається до 80 %. таких днів, за винятком високогірних 

районів Карпат, північних схилів Подільської височини, окремих районів західних 

схилів Середньоросьійської височини та південних схилів Донецької височини. У 

січні повторюваність кількості днів з цією градацією знижується до 70 %, проте в 

південних районах країни, особливо на південному узбережжі Криму та в 

Закарпатській низовині зростає до 90 %. У лютому повторюваність днів з мало 

суворою зимою  для більшості території України становить 60-70% (рис. А.2).  

Протягом сезону в Україні в усі місяці відмічається від 20 % до 60% днів з  

помірно суворою зимою. (рис.А.3) Їх повторюваність збільшується у північно-

східному напрямку від 10-20% у південних областях до 60 % у північних, північно-

східних, сягаючи максимуму (70% і більше) у високогірних районах Карпат та на 

Донецькому кряжі. Повторюваність днів з умовами характерними  для суворої зими 

майже на всій території України у сучасний кліматичний період незначна (біля 5 %) 

Винятком є високогірні райони Карпат, північні схили Подільської височини, окремі 

райони західних схилів Середньоросьійської височини та південні схили Донецької 

височини, де їх повторюваність зростає до 20%. Найчастіше такі умови 

спостерігаються у січні та лютому (рис. А.4). У цих регіонах також ймовірні умови, 

характерні для дуже суворої зими. Проте повторюваність днів з такими умовами 

становить 2-6 % (у високогір’ї до 12 %) за місяць. На решті території країни вона 

менша 1 % (рис. А.5) 
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3.1.2 Вітрове охолодження організму людини. Швидкість вітру посилює 

процеси теплообміну між організмом людини і навколишнім середовищем. 

Проведені дослідження просторового розподілу швидкості вітру в сучасний 

кліматичний період показали, що взимку його середні за сезон значення в Україні не 

перевищують 5 м/с (рис. 3.8). Зонами підвищеної вітрової активності є Українські 

Карпати, Кримські гори, Волино-Подільська височина, Донецький кряж, західні 

схили Середньоруської височини та прибережні території Чорного і Азовського 

морів. Посилення швидкості вітру у південних та південно-східних регіонах України 

в холодний період зумовлюють баричні градієнти, які виникають внаслідок 

взаємодії Чорноморської депресії та області високого тиску, розташованої над 

північно-східними районами за межами України, що призводить до виникнення 

підвищеної енергії переносу повітряних мас [12]. 

На рівнинній території країни середня за сезон швидкість вітру взимку 

коливається в межах від  2,5 до3 м/с (див. рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8 Середнє багаторічне значення середньої швидкості вітру. 1981-2010 рр. 

 

Спостереження за швидкістю вітру проводять на висоті 10 м від земної 

поверхні. Проте, для оцінки впливу повітряного потоку на організм людини, 

необхідні дані щодо швидкості вітру на рівні її зросту. Залежно від швидкості вітру 

на рівні зросту людини він створює у неї різні динамічні відчуття і охолоджуючий 
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ефект. Відповідно до цього впливу вітер поділяють за такими градаціями [33]: 

аеростатичний – штиль, швидкість вітру дорівнює 0 м/с; слабодинамічний – тихий 

вітер зі швидкістю 0-1 м/с; середньодинамічний – легкий вітер швидкістю 1-4 м/с; 

сильнодинамічний – вітер більше 4 м/с. В окрему градацію виділяють вітер 

швидкістю 7-8 м/с і вище, який найбільше впливає на організм людини. Осереднені 

за тридцятилітній період значення кількості днів з середньою за добу швидкістю 

вітру згідно наведених градацій представлені у таблиці 3.1. Аналіз отриманих 

результатів свідчить, що взимку, у сучасний кліматичний період в Україні 

переважає (56 днів або 62 %) легкий вітер зі швидкістю 1-4 м/с. У північних 

областях країни такі умови мають найбільшу повторюваність (69%). Значно рідше 

відмічається сильнодинамічний вітер, який створює значний охолоджуючий ефект. 

Його повторюваність втричі менша і становить у середньому 20 %, коливаючись від 

18% у західних та північних областях до 22% на сході країни. Аеростатичні або 

штильові умови взимку в Україні відмічаються вкрай рідко – лише 1-2 % днів на 

сезон. Повторюваність слабодинамічних вітрів коливається від 7 % на півдні до 

20 % на заході і в середньому в Україні становить12 %. Найбільший охолоджуючий 

та динамічний ефекти на організм людини створює вітер швидкістю 7 м/с і вище. 

Такі дискомфортні умови найчастіше спостерігаються у південному та західному 

регіонах країни (8,5 % та 6 % днів за сезон, відповідно). В цілому для країни їх 

повторюваність становить 5 % (див. табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 

Середня повторюваність (%) днів із різною швидкістю вітру  в зимовий період. 

1981-2010 рр. 

Регіон 
Швидкість вітру, м/с 

0 0-1 1-4 4-7 ≥ 7 

східний 1 10 62  22  5  

західний 2 20 54  18  6  

північний 1 10 69  18  2  

південний 0,5 7 63  21  8,5  

центральний 1 11 64  20  4  

Україна 1 12  62  20  5  
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Просторовий розподіл середніх багаторічних за сезон значень кількості днів зі 

швидкістю вітру ≥ 7 м/с представлено на рисунку 3.8. Встановлено, що в сучасний 

кліматичний період значні вітрові навантаження взимку на організм людини 

відмічаються у високогірних районах Карпат, на узбережжях Чорного та Азовського 

морів (особливо на західному узбережжі Кримського півострова), схилах 

Донецького кряжу, Подільської та Волинської височин. У цих регіонах за сезон 

відмічається 5 і більше днів з вітром, який створює сильнодинамічний ефект на 

організм людини, на решті території – лише 1–3 дні (див. рис. 3.9). Дослідження 

причин формування значних добових аномалій вітру, проведені в [99] свідчать, що 

від 20 до 30 % днів із сильним вітром у східних та південно-східних областях 

України зумовлені блокувальними процесами.  

 

Рис. 3.9 Кількість днів зі швидкістю вітру ≥ 7 м/с у зимовий сезон. 1981-2010 рр. 

 

Оцінити втрати тепла організмом людини за рахунок вітру можна за індексом 

вітрового охолодження Сайпла та Пассела (К0). За щоденними даними про 

температуру повітря та швидкість вітру обчислено середні за зиму значення 

величини К0 для усіх пунктів спостережень України. Аналіз просторового розподілу 

втрат тепла організмом людини за рахунок вітрового охолодження, отриманих за 

індексом свідчить, що взимку в Україні під дією швидкості вітру втрати тепла 

організмом людини коливається від 700 ккал/м
2
год на Закарпатті до 1000 ккал/м

2
год 

на північному сході країни. Найвищих втрат тепла організм людини зазнає на 

крайньому північному сході країни, на східних схилах Подільської височини та у 
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високогірних районах Карпат. Для цих регіонів, відповідно класифікації Сайпла та 

Пассела, характерні дуже холодні погодні умови (рис. 3.10). 

Аналіз повторюваності днів різних градацій індексу вітрового охолодження 

Сайпла та Пассела підтверджує висновок, що в Україні переважають «прохолодні» 

погодні умови, коли втрати тепла організмом людини коливається від 600  до 800 

ккал/м
2
год (рис. А.6 - А.9). Їхня повторюваність коливається у середньому в межах 

60-70% за місяць. Повторюваність днів з холодними для людини погодними 

умовами, що зумовлюють втрати тепла від 800 до 1000 ккал/м
2
год, коливаються від 

20 % у південних областях країни, до 50% у північних та північно-східних і в 

середньому становить до 30 % (рис. А.7). Протягом зимового сезону в Україні також 

спостерігаються дуже холодні дні, коли організм людини може втрачати  від 1000 до 

1200 ккал/м
2
год, проте їхня повторюваність незначна – у середньому біля 10% за 

місяць. Найбільше таких днів відмічається на крайньому північному сході країни, на 

східних схилах Подільської височини та у високогірних районах Карпат (25-30%). 

Погодні умови за яких можливі втрати тепла організмом людини від 1200 до 2500 

ккал/м
2
год за класифікацією Сайпла та Пассела є жорстко холодними і в Україні 

бувають рідко. Повторюваність таких днів становить у середньому 4-6% за місяць з 

максимумом 10 % і більше у високогірних районах Карпат, на північних схилах 

Подільської височини, в окремих районах на західних схилах Середньоросійської 

височини та Донецькому кряжі. Найбільші втрати тепла організмом людини за 

рахунок вітрового охолодження можливі у січні та лютому (див. рис. А.6 - А.9). 

Рис. 3.10 Середні багаторічні значення індексу вітрового охолодження Сайпла та 

Пассела у зимовий сезон. 1981-2010 рр. 
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Оцінити величину вітрового охолодження за рахунок спільної дії низької 

температури та швидкості вітру на рівні зросту людини дозволяє індекс холодового 

стресу WC. Просторовий аналіз середніх багаторічних значень величини WC в 

Україні, показав, що взимку їхня середня за сезон величина коливається від -14,7 °С 

до -22,8 °С, знижуючись з півдня, південного-сходу на північ та північний-схід, як 

видно з рисунку 3.11. Найнижчі значення WC спостерігаються на західних схилах 

Середньоросійської височини (рис. 3.11), що свідчить про те що саме в цьому 

регіоні вітер створює найбільший охолоджуючий ефект на організм людини. 

Залежно від величини WC, тривалості впливу на організм несприятливих умов 

погоди, людина має різні теплові відчуття та теплове навантаження. При WC від       

-10° С до -27 ° С, погодні умови є дискомфортними для людини. Аналіз середньої за 

сезон величини WC в Україні показав, що взимку на всій території країни 

спостерігаються дискомфортні умови, за яких ймовірне переохолодження організму 

при тривалому (більше 30 хвилин) перебуванні на свіжому повітрі.  

 

Рис. 3.11 Середні багаторічні значення індексу  холодового стресу WС у зимовий 

сезон. 1981-2010 рр. 

 

Результати дослідження повторюваності днів з різною категорією теплового 

навантаження за величиною індексу холодового стресу WC свідчать, що в Україні 

протягом зими характерні  дискомфортні для людини умови погоди. Відмічається 

три категорії тепловідчуття для організму людини, відповідно до класифікації WC: 
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незначний дискомфорт, дискомфорт та сильний дискомфорт (рис. А.10 - А.12). 

Найбільшу повторюваність мають кліматичні умови що зумовлюють незначний 

дискомфорт для людини. Повторюваність кількості днів з такими умовами у 

середньому в Україні складає 60-70% за місяць і коливається від 40% на високогір’ї 

Українських Карпат, 50 % у північних, північно-східних та східних областях країни 

до 100% в окремих районах Закарпатської низовини та на південному березі 

Кримського півострова Дискомфортні умови відмічаються рідше. Їхня 

повторюваність коливається від 50% днів за місяць у північно-східних областях до 

10% на півдні країни. Найчастіше такі умови спостерігаються  у високогірних 

районах Карпат. Кліматичні умови із сильним дискомфортом для людини протягом 

зими бувають вкрай рідко (0,5-3%). Найбільша повторюваність днів з такими 

умовами характерна для східних, північно-східних регіонів країни та  високогір’я 

Карпат. У січні вони поширюються на більшу площу і тривають найдовше.  

 

3.1.3 Комплекс метеорологічних умов, що впливає на порушення 

терморегуляції організму людини. На тепловий стан організму людини, зокрема 

його тепловідчуття та тепловіддачу впливає не лише температура повітря та 

швидкість вітру, а й вологість повітря. Як зазначалось вище, зміна метеорологічних 

умов, зокрема, температури і вологості повітря, швидкості його руху можуть 

суттєво порушити тепловий баланс організму, його здатність до терморегуляції і 

привести до теплового стресу. Оцінити їх сумісний вплив на теплове навантаження 

людського організму дозволяє еквівалентно-ефективна температура запропонована 

А. Міссенардом, яка є комплексним показником тепловідчуття людини [29]. 

Від’ємні значення ЕЕТ характеризують імовірність обмороження людини, додатні – 

теплового удару. 

Аналіз просторового розподілу середніх за сезон значень еквівалентно-

ефективної температури Міссенарда, показав, що у сучасний кліматичний період 

взимку майже на всій території України спостерігається сильне холодове 

навантаження на організм людини. Значення ЕЕТ коливаються у діапазоні від-12 °С 

до -17 °С, що відповідає категорії тепловідчуття «холодно». За таких умов існує 
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висока загроза переохолодження та обмороження незахищених ділянок шкіри 

обличчя та кінцівок при тривалому перебуванні на відкритому повітрі від 30 хвилин. 

Спостерігається зниження розумової та фізичної працездатності, втома [14]. 

Винятком є північна частина Київщини, Житомирщини та Волині, південний захід 

України, де температури ЕЕТ вищі і відповідають категорії тепловідчуття «помірно 

холодно», за якої можливе переохолодження та обмороження відкритих ділянок тіла 

у людей, що знаходяться у нерухомому стані (рис. 3.12).  

 

 

Рис. 3.12 Просторовий розподіл значень ЕЕТ Міссенарда: а – зима, б – грудень, в – 

січень, г – лютий, 1981-2010 рр.  

 

Найвище теплове навантаження на організм людини від поєднання 

температури, вологості повітря та швидкості вітру в Україні спостерігається в січні. 

У цей період відмічаються найнижчі значення ЕЕТ. Осередками холоду, з 

температурою -16 °С та нижче, є високогірні райони Карпат, схили Подільської та 

Волинської височин, Полтавська рівнина. У лютому площа території України з 

г) в) 

б) a) 
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вираженим холодовим дискомфортом суттєво скорочується. Характер розподілу 

температур близький до середнього за сезон. У грудні сильне холодове 

навантаження відчувають лише мешканці північно-східних, східних та центральних 

областей України. Південні, західні та частина північних областей є помірно 

холодними. Виділяються області з помірним холодовим навантаженням, категорії 

«дуже прохолодно»: південний берег Криму та Закарпаття. Осереднені за 

тридцятилітній період значення кількості днів відповідних категорій тепловідчуття 

для кожного місяця наведені у таблиці 3.2. Результати представлені в цілому для 

території України. Аналіз сезонного розподілу повторюваності різних категорій  

тепловідчуття людини дозволяє простежити їх зміну протягом року в Україні та 

виявити періоди, найбільш вразливі для теплового стану людини та терморегуляції 

її організму. 

Таблиця 3.2 

Зміна тепловідчуття людини протягом року в Україні (повторюваність (%) днів з 

ЕЕТ відповідної категорії). 1981 -2010 рр. 

  

Встановлено, що протягом зими спостерігаються несуттєві коливання  

середньої за місяць повторюваності кількості днів із різною категорією 

Категорія 

тепловідчуття 
ЕЕТ, °С 

Місяць 

l ll lll lV V Vl Vll Vlll lX X Xl Xll 

спекотно 24..18 
      

3 3 
    

тепло 18..24 
     

7 20 16 
    

помірно тепло 12..18 
    

24 51 57 57 23 4 
  

прохолодно 6..12 
   

22 49 34 18 21 50 23 4 
 

помірно 

прохолодно 
0..6 7 7 17 45 23 8 2 3 23 40 17 4 

дуже 

прохолодно 
0..-6 17 19 33 25 4 

   
4 27 34 21 

помірно 

холодно 
-6..-12 33 33 30 8 

     
6 27 34 

холодно -12..-18 29 26 17 
       

14 27 

дуже холодно -18..-24 14 15 3 
       

4 14 
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тепловідчуття. Переважають помірно-холодні (33-34 % днів за місяць) та холодні 

умови погоди (26-29% днів за місяць). Повторюваність днів з дуже холодними 

умовами становить 14-15 % за місяць, дуже прохолодними – 17-21% та з помірно 

прохолодними – 4-7%. (див. табл. 3.2). В перехідні сезони простежується поступова 

зміна переважаючої категорії тепловідчуття від «дуже прохолодно», «помірно 

прохолодно» до «прохолодно» навесні та у зворотному порядку восени. У літній 

сезон переважають дні з категорією тепловідчуття «помірно тепло». Їх 

повторюваність складає 51-57 % днів за місяць. Спекотних днів у середньому в 

Україні відмічається лише 3 % за місяць. Такі умови спостерігаються у липні та 

серпні. 

Аналіз повторюваності днів з різними категоріями тепловідчуття людини за 

ЕЕТ Міссенарда показав що в Україні для зимового періоду характерні п’ять 

категорій тепловідчуття: від «помірно прохолодно» до «дуже холодно» (табл.3.2, 

рис.А.13–А.17). Повторюваність днів з дуже холодними умовами погоди, що 

відповідають значенням ЕЕТ від -18°С до -24 °С, в Україні в усі зимові місяці 

змінюється від 3 % у південних областях країни, Закарпатській низовині та Криму 

до 25 % у північних, північно-східних та східних областях (рис. А.13). Такі умови 

відмічаються не лише в зимовий сезон, а і в перехідні сезони, зокрема, у листопаді 

та березні. Їх просторовий розподіл аналогічний зимовому, проте діапазон значень 

вужчий (2-16%). 

Погодні умови з категорією тепловідчуття  «холодно» відмічаються на всій 

території України у грудні, січні, лютому, листопаді та березні (рис. А.14, табл. 3.2). 

У квітні такі умови спостерігаються на окремих територіях, переважно на 

високогір’ї Карпат та Криму, схилах Подільської та Донецької височин (2-12%). 

Взимку повторюваність днів цієї градації коливається від 10 до 46 %. У перехідні 

сезони таких днів буває від 0,5-30% за місяць. З такою ж частотою як і категорія 

«холодно» спостерігається  категорія «помірно холодно» (рис. А.15). Відмінністю у 

просторовому розподілі цих умов є те, що на високогір’ї Карпат та Криму, 

Подільській, Волинській височинах, східних схилах Придніпровської височини, 

південно-західних схилах Середньоросійської височини, частині Приазовської та 
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Донецької височин переважають дні з холодними погодними умовами , а на решті 

території України – з помірно холодними. Помірно холодні умови за ЕЕТ 

відмічаються в усі місяці перехідних сезонів, однак  кількість днів з такою погодою 

та площа її поширення поступово зменшується від початку весняного сезону до його 

закінчення та зростають у протилежному напрямку восени. Так, у березні та 

листопаді повторюваність днів з категорією «помірно холодно» зменшується з 

півночі, північного-сходу на південь від 34% до 24% та 36–18% за місяць, 

відповідно. На окремих територіях Закарпатської низовини та південного берегу 

Криму їх частка знижується до 6–12%. У квітні та жовтні повторюваність днів 

категорії «помірно холодно» складає 3–12 % і має аналогічний просторовий 

розподіл. Однак, у травні і вересні такі умови відмічаються лише в осередках холоду 

у високогірних районах Українських Карпат та Кримських гір і їх повторюваність 

становить до 12 % та 18 % за місяць, відповідно. 

У зимовий сезон на всій території України також відмічаються дуже 

прохолодні умови погоди. Їх повторюваність складає 5-35% для усіх зимових 

місяців. Найбільше таких днів фіксується в південному та західному регіонах країни 

(рис. А.16). Значно рідше  в Україні відмічаються дні з помірно прохолодними 

умовами, коли ЕЕТ знаходяться у межах від 0°С до 6 °С (рис. А.17). Найбільша їх 

кількість спостерігається у грудні, знижуючись у січні та лютому (повторюваність 

змінюється в межах від 0 до 20 % за місяць). Спостерігаються такі умови переважно 

в південному та західному регіонах України, окремих районах центрального та 

північного регіонів (див. рис. А.17) На решті території країни помірно прохолодні 

умови не спостерігаються.  

 

3.2 Регіональні особливості кліматичних умов, що формують біоклімат, у 

літній сезон 

 

Тепловий стан людського організму у літній період насамперед визначають 

термічний режим та режим вологості. При підвищенні температури повітря, 

збільшується теплове навантаження на організм людини, зростає активність системи 
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терморегуляції, посилюються процеси тепловіддачі, та порушується тепловий 

баланс організму. Такі зміни приводять до фізіологічних порушень в організмі 

людини: ослаблення діяльності серцево-судинної системи, зниження діяльності 

шлунково-кишкового тракту, перерозподілу крові від внутрішній органів до 

шкіряного покриву і, як наслідок, зниження артеріального тиску [100]. За даними 

[95] високі температури провокують головний біль, загальне погане самопочуття, 

задишку, зниження уваги й координації рухів, істотно знижується працездатність. 

Зниження вмісту кисню в повітрі, що спостерігається при високій температурі 

приводить до сильного кисневого голодування всіх органів і тканин організму, 

розвитку ішемічної хвороби серця й бронхіальної астми. Основними термічними 

чинниками, що впливають на тепловий стан людини є середня, максимальна та 

мінімальна за добу температурами повітря, кількість літніх днів коли середня за 

добу(Тср) температура повітря 15 °C і вище та максимальна тривалість літнього 

періоду, кількість днів зі спекою, коли максимальна за добу(Тмакс) температура 

повітря сягає 25 ° C і вище, максимальна тривалість спекотного періоду, кількість 

тропічних ночей з мінімальною за добу температурою повітря 20 ° С і більше. 

Для оцінки впливу вологості на тепловий стан людини досліджували середню 

за добу відносну вологість, кількість днів з комфортною для людини відносною 

вологістю у межах 40-60 %, кількість днів з середньою за добу відносною вологістю 

80 % і вище та температурою повітря 20 ° С і вище, за яких спостерігається задуха. 

Оцінити комплексну дію метеорологічних чинників, що впливають на 

тепловий стан людини влітку дозволяють еквівалентно-ефективна температура 

Міссенарда та радіаційна еквівалентно-ефективна температура. Індекс теплового 

стресу HSI дає можливість врахувати ефект накопичення негативного впливу 

комплексу умов, зокрема акумуляцію негативної дії тепла протягом спекотного 

періоду (хвилі тепла). 

 

3.2.1 Теплове навантаження на організм людини. Аналіз просторового 

розподілу середньої за літо температури повітря в Україні показав, що для нього 

характерний зональний розподіл ізотерм у сучасний кліматичний період. Найвищі 
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значення середньої за сезон температури повітря спостерігаються на півдні та 

південному-сході країни і сягають +22 С та більше. Температура поступово 

знижується до +18° С на півночі та північному-заході. Поле просторового розподілу 

температури ускладнене впливом гірських системи Карпат та Криму, де 

відмічається висотна поясність (рис. 3.13). Порівняно з 1961-1990 рр. у сучасний 

кліматичний період середня за сезон температури повітря майже на всій території 

країни збільшилась на 0,6-0,8 °С. Лише на крайньому сході країни вона зросла на 

0,4 °С, а в центральних областях – на 1 °С і вище [97]. 

Такі зміни привели до того, що на півдні країни середня за сезон температура 

повітря перевищила 21 °С, а на кліматичній карті у південному Степу з’явилась нова 

ізотерма – 22 °С. На Поліссі ізотерму 17 °С замінила ізотерма 18 °С, а в 

центральному Лісостепу середня за літо температура стала вищою за 19 °С(див. 

рис.3. 13). 

 
Рис. 3.13. Середні багаторічні значення середньої за літо температури повітря. 1981-

2010 рр.  

 

Влітку найвищі середні за сезон максимальні та мінімальні температури 

відмічаються в південному та східному регіонах країни. На цій території середні з 

максимальних температур у сучасний кліматичний період досягають +28 °С (рис. 

3.14). Слід зазначити, що ізотерма 28 °С вперше з’являється на кліматичній карті, а 

на Поліссі середні максимальні температури перевищили 25 °С, хоча раніше така 

температура була характерна лише для Лісостепу та Степу [97]. 
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У сучасний кліматичний період середня мінімальна за сезон температура 

повітря влітку в Україні підвищується з північного заходу на південь та південний 

схід з 13 °С і нижче до 17 °С і вище (див. рис. 3.14). Відносно базового кліматичного 

періоду її величина суттєво зросла, особливо на північному заході країни [97]. 

 
а)                                                       б) 

Рис. 3.14 Середні багаторічні значення середньої з мінімальних (а) та середньої з 

максимальних (б) за літо температури повітря. 1981-2010 рр. 

 

Дослідження показали, що кількість літніх днів протягом сезону на території 

країни коливається від двох до трьох місяців у сучасний кліматичний період. 

Найменше літніх днів (60-75) відмічається на заході України, особливо у 

високогірних районах Карпат (рис. 3.15). У південних, центральних та південно-

східних регіонах країни їх кількість коливається від 85 до 90 днів. 

 

а)                                                       б) 

Рис. 3.15 Середня за літо кількість днів із Тср≥ 15 ° С (а) та днів із високою 

температурою (Тmax≥ 25 ° С ) (б). 1981-2010 рр. 
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Аналіз кількості днів з високою максимальною за добу температурою повітря 

(25 °С і вище) показав, що в Україні особливістю її просторового розподілу у 

сучасний кліматичний період є зростання повторюваності із півночі та північного-

заходу на південь і південний схід (див. рис. 3.15). Найбільше спекотних днів 

відмічається на півдні країни – до 75 днів за сезон, найменше на заході - 30 і менше. 

Загальна закономірність розподілу порушується особливостями рельєфу. Так, на 

Подільській височині та Донецькому кряжі кількість днів із високою температурою 

на 4-5 дні нижча порівняно з рештою території. Найменша повторюваність таких 

метеорологічних умов відмічається в Українських Карпатах –25 днів за літо і менше.  

Негативний вплив високої температури повітря на тепловий стан людини 

посилюється із збільшенням тривалості періоду з такими умовами [101]. 

Дослідження показали, що максимальна тривалість безперервного періоду з 

високою температурою в Україні може сягати 35-40 днів на півдні країни, 25-30 днів 

на сході та 15-20 днів у центральному регіоні. В Українських Карпатах такі умови 

зберігаються протягом 5-10 днів поспіль (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16 Максимальна тривалість безперервного періоду з високою температурою у 

літній сезон. 1981-2010 рр. 

 

Вплив температури повітря на організм людини посилюється коли висока 

температура повітря вдень супроводжується високою температурою повітря вночі, 

особливо за наявності тропічних ночей з мінімальною температурою повітря вище 
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20 °С. За таких умов, терморегуляційна система організму знаходиться у стані 

напруження не лише вдень, а й вночі. 

Дослідження показують, що в Україні середня багаторічна кількість тропічних 

ночей коливається від 15 і більше на півдні країни до 1-2 – на заході (рис. 3.17). 

Однак, на більшій частині території України влітку може бути від 3 до 10 випадків з 

такими умовами.  

 

Рис. 3.17 Середня багаторічна кількість тропічних ночей у літній сезон. 1981-

2010 рр. 

 

3.2.2 Кліматичні умови, що модифікують дію температурного чинника. 

Вплив температури повітря на організм людини суттєво залежить від вологості 

повітря. З усіх показників вологості найбільший практичний інтерес для теплового 

стану людини становить відносна вологість, яка характеризує ступінь насичення 

повітря водяною парою за даної температури [12]. При одній і тій же температурі 

повітря зміна вмісту водяної пари в приземному шарі атмосфери може по різному 

впливати на стан організму. Комфортна для організму людини відносна вологість 

коливається залежно від температури від 30 до 60 %. При температурі повітря 16–

20 °С для людей, що перебувають у спокої, нормальна вологість становить 40–50 %; 

при температурі вище 20 °С або нижче 15 °С, а також при фізичній роботі вона не 

повинна перевищувати 30-40 %[95]. 

Велика вологість повітря підсилює несприятливий вплив високої температури. 

При температурі повітря вище 25 °С велика вологість сприяє перегріву організму 
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внаслідок утруднення віддачі тепла шляхом випаровування води з поверхні шкіри. 

Як наслідок, самопочуття людини погіршується, з’являється відчуття тяжкості й 

задухи, істотно знижується працездатність[95]. 

Аналіз середньої за добу відносної вологості показав, що влітку її значення на 

території країни коливаються від 40 %на півдні та південному сході країни до 50 % і 

вище – на заході. Найбільш вологе повітря спостерігається в Українських Карпатах 

(рис. 3.18). Встановлено, що вологовміст атмосфери зменшується з північного 

заходу на південний схід, одночасно із зростанням температури (див. рис. 3.13, 

3.18). Однак, просторовий розподіл вологи має певні регіональні особливості, 

зумовлені процесом її надходженням в атмосферу. Так, на узбережжі Чорного та 

Азовського морів середні багаторічні значення відносної вологості зростають до 47-

50 %.  

 
Рис. 3.18 Середнє багаторічне значення середньої за літо відносної вологості 

повітря. 1981-2010 рр. 

 

Важливими характеристиками режиму зволоження, що впливають на 

тепловий стан людини, є кількість днів із середньою за добу відносною вологістю 

від 40 % до 60 %, які характеризують комфортні для людини умови та кількість днів 

з середньою за добу відносною вологістю 80 % і вище та температурою повітря 

20 °С і вище, за яких спостерігається задуха. Зазначені показники описують 

метеорологічні умови сприятливі для людини, та ті, що здійснюють негативний 

вплив на її тепловий стан.  
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Дослідження показали, що у сучасний кліматичний період влітку на більшій 

частині України переважають комфортні для людини умови вологості. Кількість 

днів за сезон з середньою за добу відносною вологістю від 40 % до 60% 

коливаються від 45 до 55 і вище. Найбільш комфортні умови характерні для 

західних та північних областей країни. При цьому на Волинській та Подільській 

височинах відмічається найбільша повторюваність –55 днів і більше за сезон 

(рис. 3.19). У степовій зоні України та, особливо, південному степу, спостерігається 

найменша повторюваність комфортних для людини умов вологості – 35 днів і 

менше за сезон. Більш комфортні умови характерні для узбережжя Азовського моря, 

східного та південного узбережжя Кримського півострова. 

Явище задухи найчастіше формується на півдні України, особливо на 

західному та південному узбережжі Кримського півострова(див. рис. 3.19). На цій 

території кількість днів із задухою за сезон у середньому становить 7-10 днів. На 

решті території країни влітку може спостерігатись 2-3 дні з такими умовами. 

 

а)                                                       б) 

Рис. 3.19 Середні багаторічні значення кількості днів за літній сезон із відносною 

вологістю 40-60% (а) та днів із задухою (б). 1981-2010 рр. 

 

3.2.3 Комплекс метеорологічних умов, що впливає на порушення 

терморегуляції організму людини. Аналіз комплексу метеорологічних умов, що 

впливають на теплове навантаження на організм людини в літній сезон, проведений 

за еквівалентно-ефективною температурою Міссенарда показав, що майже на всій 

території країни влітку у сучасний кліматичний період помірно тепло. Середні 
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багаторічні значення ЕЕТ знаходяться в межах зони комфорту і змінюються від 15-

16 °С на півдні та південному сході до 11-13 °С на півночі та північному заході 

країни (рис. 3.20, рис. А.19 – А.22 ). Отже, у сучасний кліматичний період майже вся 

територія країни влітку знаходиться в умовах комфорту, з помірним тепловим 

навантаженням, за винятком високогірних районів Карпат, де помірно прохолодно. 

 

а)                                                               б) 

Рис. 3.20 Середнє багаторічне значення ЕЕТ (а) та РЕЕТ (б) у літній сезон. 1981-

2010 рр. 

 

У літній сезон, згідно розрахункових значень ЕЕТ, на території України 

відмічається п’ять категорій тепловідчуття: «помірно прохолодно», «прохолодно», 

«помірно тепло», «тепло» та «спекотно» (див. рис. А.17-А.21.). Найбільшу 

повторюваність мають кількість днів з категорією «помірно тепло», для якої 

значення ЕЕТ знаходяться в межах від 12°С до 18 °С. У червні спостерігається 

найбільша повторюваність днів з такими умовами. ЇЇ значення змінюються від 60-70 

% (від загальної кількості за сезон) у південних областях країни та степовому Криму 

до 30–40 % на півночі та північному-заході країни, сягаючи мінімуму (20 %) у 

високогірних районах Карпат та окремих районах Подільської височини. У липні та 

серпні повторюваність днів цієї градації також коливається в діапазоні 20–70%, 

проте мінімальні значення відмічаються лише на високогір’ї Карпат. Такі основні 

риси просторового розподілу, з незначними відхиленнями, характерні для всіх 

категорій тепловідчуття. Значну повторюваність також мають дні з категорією 

«тепло». Таких днів у червні в середньому фіксується від 14–20% у південних, 
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південно-східних та східних областях, до 4–6% на півночі, північному заході та 

заході країни, за винятком Закарпаття. У липні повторюваність днів з такими 

умовами  коливається від 30–40% на півдні до 10–15% на півночі країни. У серпні 

їхня повторюваність знижується на 5%. У липні та серпні для території України 

також характерні спекотні кліматичні умови із сильним тепловим навантаженням на 

організм людини. Такі умови відмічаються лише у південних, південно-східних 

областях країни, на Закарпатті та Криму. Повторюваність «спекотних» днів у 

сучасний кліматичний період незначна лише 1–2 % як у липні так і серпні. Отже, 

аналіз повторюваності днів із різною категорією тепловідчуття за ЕЕТ Міссенарда 

підтвердив висновок, що в літній сезон майже вся територія країни знаходиться в 

умовах комфорту, з помірним тепловим навантаженням, за винятком високогірних 

районів Українських Карпат, де помірно прохолодно та окремих територій 

південних областей та Криму де можливі «спекотні» дні.  

За даними Г. В. Шелейховського енергетична освітленість сонячною 

радіацією може суттєво збільшити теплове відчуття людини за одних і тих же 

значень температури, вологості повітря та швидкості вітру. Тобто, при безхмарній 

погоді теплове навантаження на організм людини буде більшим, порівняно з такими 

ж метеорологічними умовами за похмурої погоди. Оцінити цей вплив дозволяє 

радіаційна еквівалентно-ефективна температура, запропонована автором. Згідно 

прийнятим критеріям, тепловідчуття людини відповідають оптимальним при 

величині РЕЕТ у південних районах від 17 °С до 21 °С, а в помірних – від 13 °С до 

18 °С. 

Аналіз просторового розподілу середньої за сезон величини РЕЕТ у сучасний 

кліматичний період показав, що влітку її середні багаторічні значення збільшуються 

від 23 °С на півночі країни до 25 °С – на півдні, що на 10-20 % перевищує значення 

зони комфорту. На всій території країни і особливо в південному регіоні влітку при 

сонячній погоді можливе порушення теплового балансу організму людини і його 

перегрів (див. рис. 3.20, рис. А.22 – А.24).  

Оцінка повторюваності днів з різним ступенем теплового навантаження на 

організм людини з врахуванням радіаційного чинника (РЕЕТ), показала, що для 
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території України характерні три категорії тепловідчуття: «комфортно», «холодовий 

стрес» та «тепловий стрес». Комфортні кліматичні умови відмічаються в усі літні 

місяці та в окремі місяці перехідних сезонів (квітень, травень, вересень, жовтень) 

(див. рис. А.22 –А.24). У червні комфортні умови за РЕЕТ характерні для всієї 

території України. Повторюваність днів з такими умовами на території країни 

коливається у межах 5–20% за місяць, а середнє значення для України становить 

12%. Найбільше «комфортних» днів відмічається у західних та центральних 

областях країни, окремих районах Сумщини і Криму. У липні та серпні найвища 

повторюваність днів цієї категорії спостерігається у південному регіоні країни (20-

25%), що пояснюється різними градаціями «комфортності» для південних та 

помірних широт. Середня по Україні повторюваність для всіх літніх місяців 

становить 11–12 %.  

Влітку в Україні найбільшу повторюваність мають кліматичні умови, що 

зумовлюють тепловий стрес для організму людини (рис. А.23). У червні 

повторюваність днів з такими умовами складає 72 %, а у липні і серпні – 84 %. 

Повторюваність кількості днів за сезон з тепловим стресом коливається від 80–90% 

у південному, центральному, східному та північному регіонах, до 60% у західному 

регіоні країни. Винятком є Закарпаття, де повторюваність днів з тепловим стресом 

зростає до 90 % і вище. Кліматичні умови з холодовим стресом також характерні 

для літнього сезону і відмічаються на всій території України, однак найбільше їх 

фіксується на високогір’ї Українських Карпат та Кримських гір, підвищеннях 

Подільської височини (рис. А.24). На цих територіях повторюваність днів з такими 

умовами у червні може бути 20–40%, у той час коли на решті території України їх 

повторюваність становить лише 5–10 %. Серед усіх літніх місяців, найбільше днів з 

холодовим стресом характерно для червня (11%). У липні та серпні такі умови 

бувають вдвічі рідше.  

Отже, влітку термічний, радіаційний режим та режим вологості в Україні 

зумовлює кліматичні умови, найбільш сприятливі для теплового стресу, коли 

можливе порушення теплового балансу організму людини і його перегрів. Такі 

умови в Україні мають найбільшу повторюваність (72-84 %).  
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Розглянуті показники не враховують ефекту накопичення негативного впливу 

комплексу метеорологічних умов. Запропонований Ларі Калькстейном індекс 

теплового стресу HSI [29] дозволяє врахувати окрім основних метеорологічних 

чинників, що впливають на тепловідчуття людини, акумуляцію негативної дії тепла 

протягом певного періоду. При визначенні ступеню теплового навантаження 

комплексу метеорологічних умов на організм людини враховується також і 

хмарність. HSI дає змогу оцінити щоденні середні значення відносного термічного 

стресу окремо для кожного пункту. Отже, значення HSI визначають ступінь 

термічного навантаження на організм людини певного дня відносно базового 

періоду. 

У роботі на прикладі м. Києва показано перспективність врахування ефекту 

накопичення негативного впливу комплексу метеорологічних умов на теплове 

навантаження організму людини. Оцінка теплового навантаження на організм 

людини проводилась на основі строкових даних спостережень за температурою 

повітря, точкою роси та хмарністю у м. Київ з 2003 по 2013рр. Ступінь термічного 

навантаження визначався окремо для кожного дня протягом теплого періоду 2013 

року у місті Києві. Результати досліджень представлені на рисунку 3.21. 

Аналіз середніх за десятиліття (2003 – 2013 рр.) значень величин індексу 

теплового стресу підтвердив висновок про те, що у Києві у теплий період погодні 

умови комфортні для людини. Протягом теплого періоду спостерігається середнє 

теплове навантаження на організм людини. Найменший відносний тепловий стрес у 

серпні, вересні та жовтні. У ці місяці погода є комфортною і теплою. Відсутні різкі 

зміни погодних умов до яких організм здорової людини не встигає адаптуватись 

безболісно. Травень та липень в цілому також є комфортними для людини, але в 

окремі дні і навіть періоди (3 – 4 дні поспіль) спостерігається високе теплове 

навантаження на організм. У квітні кияни відчувають найбільший дискомфорт за 

весь теплий період, зумовлений коливанням ступеня термічного навантаження на 

організм людини. Це пов’язано перш за все з різкими змінами погодних умов, до 

яких організм не встигає пристосуватись. Так, теплове навантаження за декілька 

днів змінюється від низького до екстремального та навпаки.  
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а) квітень                                                                  б) травень                                              

 
в) червень                                                                г) липень 

 
д) серпень                                                                   е) вересень 

 
є) жовтень 

 
Рис. 3.21 Середнє значення HSI за період 2003-2013 рр. та у 2013р. у теплий період 

року в м. Києві  
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Травень та липень в цілому також є комфортними для людини, але в окремі  

дні і навіть періоди (3 – 4 дні поспіль) спостерігається високе теплове навантаження 

на організм. У квітні кияни відчувають найбільший дискомфорт за весь теплий 

період, зумовлений коливанням ступеня термічного навантаження на організм 

людини. Це пов’язано перш за все з різкими змінами погодних умов, до яких 

організм не встигає пристосуватись. Так, теплове навантаження за декілька днів 

змінюється від низького до екстремального та навпаки.  

Дослідження динаміки величини індексу теплового стресу у 2013 році 

підтвердило, попередні висновки. Найбільший дискомфорт у теплий період кияни 

відчували у квітні. Так 18–20 квітня 2013 року спостерігалось екстремальне теплове 

навантаження на організм, яке різко зменшилось 22 квітня до низького. Однак, 27 

квітня ступінь теплового навантаження знову став екстремальним. Такі коливання 

ступеню теплового навантаження були зумовлені різкими змінами погодних умов, 

що спостерігались в Україні. 16–20 квітня суху, у південній половині країни і 

вітряну погоду визначала взаємодія високого антициклону з центром в районі 

Смоленська та висотної улоговини циклону над Чорним морем. Температура вночі 

істотно не змінилася, вдень підвищилася до 18–25 ºС, в Криму до 12–18 ºС, на 

високогір’ї Карпат до 7–13 ºС. У південній частині, Дніпропетровській, Донецькій 

та Луганській областях відмічалися пориви вітру 15–22 м/с, 16 квітня в Криму та 

Херсонській області пориви 25–28 м/с. Впродовж 21–23 квітня за холодним 

фронтом з півночі відбулося вторгнення арктичного повітря, внаслідок чого 

температура знизилася і становила: вночі 1–6 ºС тепла. 27–30 квітня в Україні 

відбулося подальше суттєве підвищення температури: вночі до 10–17 ºС тепла, 

вдень до 22–29 ºС, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській 

областях місцями до 30–31 ºС.  

У червні в Києві зберігався високий рівень теплового стресу, який знизився 

лише у другій декаді липня. Надалі погодні умови літа 2013 року були комфортними 

з середнім та низьким тепловим навантаженням. Наприкінці теплого періоду 2013 

року в Києві спостерігались декілька хвиль з високим тепловим навантаженням: 10–

17 вересня, 11–19 жовтня, 26–31 жовтня. 
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Враховуючи сукупну дію температури повітря, вологості, хмарності та ефект 

накопичення негативного впливу, встановлено що погода та клімат у Києві в теплий 

період року в цілому є комфортними для людини, сприятливими для роботи, 

відпочинку, туризму і можуть використовуватись для кліматолікування. Найменший 

відносний тепловий стрес спостерігається у серпні, вересні та жовтні. Збільшення 

дискомфорту в квітні зумовлене швидкою зміною погодних умов та різким 

збільшенням/зниженням ступеня теплового навантаження. Влітку у Києві ступінь 

теплового навантаження середній, а в окремі періоди – високий. 

 

3.3 Кліматичні умови, що опосередковано впливають на комфортність 

навколишнього середовища  

 

Метеорологічні умови здійснюють не лише прямий вплив на тепловий стан 

людини, а й опосередкований через рівень забруднення атмосфери, який сприяє 

формуванню парникового ефекту та зміні температури повітря. Так, за даними 

Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату ВМО “внесок парникових газів 

у підвищення середньої глобальної приземної температури у 1951-2010 рр., 

ймовірно знаходиться в діапазоні 0,5-1,3 °С, при цьому внесок інших антропогенних 

чинників, включаючи охолоджуючий ефект аерозолів, ймовірно, потрапляє в 

діапазон від -0,6 до 0,1 °С. Внесок природних чинників, ймовірно становить від -0,1 

до 0,1 °С і на частку внутрішньої мінливості, ймовірно, припадає від -0,1 до 

0,1 °С”[85]. 

Для аналізу впливу метеорологічних умов на вміст домішок в повітрі 

використовують індекси які описують механізми накопичення та виведення 

домішок із атмосфери. На даний час існують дві групи таких показників. До першої 

належать ті, які описують кліматичні та метеорологічні умови, що призводять до 

небезпечних рівнів забруднення в атмосфері. Вони враховують ті чинники, які 

сприяють накопиченню домішок в повітрі. Найбільш вживаний та відомий з них є 

потенціал забруднення атмосфери (ПЗА), розроблений в Головній геофізичній 

обсерваторії ім. А.І. Воєйкова [102]. До другої групи належать показники, що 
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описують співвідношення метеорологічних умов сприятливих виведенню та 

накопиченню забруднюючих речовин в атмосфері і визначають її здатність до 

самоочищення. Серед них найбільш поширені – коефіцієнт самоочищення 

атмосфери С.Н Лапіної та Удосконалений комплексний метеорологічний показник 

розсіювальної здатності атмосфери. 

У роботі проаналізовано показники, які входять до другої групи індексів: 

коефіцієнт самоочищення атмосфери С.Н Лапіної (К)., та Удосконалений 

комплексний метеорологічний показник розсіювальної здатності атмосфери (УМПА) 

[69, 70]. К характеризує потенціал самоочищення атмосфери, враховуючи кількість 

днів із опадами, кількість днів зі швидкістю вітру ≥ 6м/с, туманами та штилем. 

УМПА в більш повній мірі відображає метеорологічні фактори, насамперед 

температуру повітря, кількість опадів та швидкість вітру. Врахування термічного 

фактору є дуже важливим, оскільки концентрації забруднюючих речовин в 

атмосфері протягом року значною мірою визначені саме температурою повітря. 

Значення УМПА також характеризують середній за рік потенціал самоочищення 

атмосфери. Коефіцієнт зволоження, що враховує поправку на річну норму кількість 

опадів, необхідної для очищення атмосферного повітря, унеможливлює 

використання цього показника для дослідження сезонних особливостей здатності 

атмосфери до самоочищення. Середні багаторічні значення цього показника 

характеризують кліматичний потенціал самоочищення атмосфери на певній 

території. Методи їх розрахунку наведено у розділі 2. Зазначені показники 

доповнюють один одного, формують цілісне уявлення та наукові знання про 

процеси виведення та накопичення домішок в атмосфері і дозволяють оцінити її 

екологічний стан.  

 

3.3.1 Метеорологічні умови, що впливають на розсіювання та 

накопичування забруднюючих речовин в атмосфері. Дослідження стану 

потенціалу самоочищення атмосфери дозволяє виявити території, де кліматичні 

умови призводять до формування високих рівнів забруднення, які суттєво 

впливають на температуру повітря та, відповідно, тепловий стан людини, а оцінка 
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його фактичних змін – визначити чи змінюється їх локалізація, внаслідок змін 

клімату. Дана інформація найбільш затребувана на рівні громад у сучасній вертикалі 

прийняття управлінських рішень. Тому в роботі оцінка кліматичного потенціалу 

розсіювальної здатності атмосфери проводились як для території України в цілому, 

так і окремо для її областей. 

Аналіз просторового розподілу коефіцієнту самоочищення атмосфери, 

показав, що в Україні спостерігаються переважно сприятливі умови для 

самоочищення атмосфери. Середня за рік величина К коливається в межах 0,95 – 

1,47 балів. Багаторічне середнє значення К становить 1,2 бали. Протягом 1981 – 

2010 рр. в країні лише третина років (14) мали обмежено сприятливі умови і не було 

жодного року з несприятливими умовами для розсіювання домішок. Більшість 

випадків років з обмежено сприятливими умовами відмічались після 1999 року.  

Кліматичний потенціал розсіювальної здатності атмосфери у сучасний 

кліматичний період по території України розподілений нерівномірно (рис. 3.22 (а)). 

Виділяються райони з виключно сприятливими умовами (К> 2): північні схили 

Волинської височини, східні схили Придніпровської височини, півострів Крим, та 

території з обмежено сприятливими умовами (1,25 ≥ К ≥ 0,8): західні схили 

Українських Карпат, Донецький кряж, південно-західні схили Придніпровської 

височини.  

Такі просторові особливості зумовлені неоднорідним розподілом складових 

коефіцієнту самоочищення: кількості днів з опадами, днів із вітром швидкістю ≥ 

6 м/с, штилів та днів із туманом (див. рис. 3.22). 

Обмежено сприятливі умови розсіяння домішок в атмосфері західних схилів 

Українських Карпат, Донецького кряжу, південно-західних схилів Придніпровської 

височини в більшій мірі зумовлені значною повторюваністю туманів та штильових 

умов, особливо у Закарпатській низовині (див. рис.3.22). 
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Рис. 3.22 Середнє багаторічне значення К (а) та його компоненти: кількість днів з 

туманом (б), з опадами ≥ 1 мм (в), зі штилем (г), з вітром ≥ 6 м/с (д). 1981-2010 рр. 

 

Річний хід осередненого за період з 1981 по 2010 рр. коефіцієнту 

самоочищення дозволяє виявити сезонні особливості метеорологічних умов, що 

сприяють накопиченню та розсіюванню забруднюючих речовин в атмосфері. 

д) 

в) б) 

б) 

г) 

а) 
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Проведений аналіз показав, що в Україні 

сприятливі умови для самоочищення 

атмосфери спостерігаються з кінця зими до 

середини літа (лютий – липень). 

Максимальних значень К досягає у квітні – 

червні. З липня і до січня метеорологічні 

умови в Україні обмежено сприятливі для 

розсіювання домішок (рис. 3.23). У серпні та 

жовтні відмічаються найгірші умови для виведення забруднюючих речовин, в тому 

числі і парникових газів з атмосфери. 

 

3.3.2 Кліматичний потенціал самоочищення атмосфери в Україні. Аналіз 

впливу термічного чиннику, вітру та опадів на концентрацію забруднюючих 

речовин в атмосфері, проведений за УМПА, показав, що на всій території України 

спостерігаються метеорологічні умови стабільно сприятливі для розсіяння домішок 

(УМПА ≥ 3,5). Не виділено території зони ризику чи з несприятливими умовами. 

(рис.3.24). Середні багаторічні значення коливаються у діапазоні від 6 до 18 балів, 

що відповідає надзвичайно сприятливим умовам для виведення забруднюючих 

речовин з атмосфери. Однак, величина коефіцієнту УМПА значно варіює по 

території. На рисунку 3.24 показано просторовий розподіл УМПА та його складових 

по всій території України. 

Аналіз складових УМПА показав, що лише за коефіцієнтом 

теплозабезпеченості територія України є виключно сприятливою для виведення 

домішок з атмосфери. Без сумніву, південні області мають найбільший потенціал 

для дисипації забруднюючих речовин. Згідно коефіцієнту зволоження сприятливою 

для виведення домішок являється вся територія України за винятком південного 

Степу. Цей регіон має достатній, але нестійкий режим зволоження (річна кількість 

опадів коливається в межах 380–550 мм на рік), що забезпечує часткові можливості 

для самоочищення атмосфери.  

 

 

Рис. 3.23 Річний хід К.1981-2010рр. 
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Рис. 3.24 Просторовий розподіл УМПА (а) та його складових: температури (б), 

опадів (в), вітру (г). 1981-2010 рр. 

 

Вітровий режим на території країни дуже мінливий. Значення вітрового 

коефіцієнту змінюється від 0,01 до 20, а його просторовий розподіл 

характеризується значною неоднорідністю. Сприятливі умови для розсіяння 

домішок відмічаються лише на незначній частині території України, а саме у 

південному регіоні, особливо на узбережжі Чорного та Азовського морів, де 

спостерігається бризова циркуляція [12]. Решта території має незадовільні 

властивості аерації.  

Отже, аналіз компонент УМПА, свідчить, що за теплозабезпеченістю вся 

територія України сприятлива для дисипації домішок, кількість вологи достатня для 

вимивання домішок з атмосфери майже на всій території країни, за винятком 

південного регіону, хоча умови аерації сприятливі лише в цьому регіоні для їх 

розсіювання. Проте значення сумарного показника УМПА виявились такими, що 

б) а) 

в) г) 
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відповідають стабільно сприятливим умовам для розсіювання домішок на всій 

території країни: коефіцієнт теплозабезпеченості настільки значний, що компенсує 

вплив вітру та опадів. Слід зазначити, що індекс УМПА був розроблений для фізико-

географічних умов півночі Російської Федерації, і не враховує особливостей 

бризової циркуляції та дефіциту зволоження, які характерні для півдня України, 

тому потребує уточнення. Оскільки всі коефіцієнти, включені до індексу мають 

значний розмах у значеннях, для адаптації УМПА для всієї території України 

запропоновано провести процедуру стандартизації даних – тобто перетворення всіх 

вхідних коефіцієнтів таким чином, щоб їх значення потрапили в співставні по 

величині інтервали. Для цього використовували метод нормалізації стандартним 

відхиленням [103]:  

 

                                                                (3.1) 

 

де – стандартизоване значення величини; – фактичне значення; – середнє 

арифметичне значення вибірки, – стандартне квадратичне відхилення.  

Процедура стандартизації була застосована окремо для кожного компоненту 

показника. У рівняння стандартизованого УМПА не вводились вагові поправки, 

оскільки було прийнято, що кожен з чинників здійснює рівноцінний вплив на 

здатність атмосфери виводити домішки. 

Отримані багаторічні стандартизовані дані УМПА (УМПАст) дозволили 

провести районування території України щодо кліматичного потенціалу 

самоочищення атмосфери. Обґрунтуванням граничних меж для районування за 

стандартизованим УМПА слугує 25 та 75 процентілі, яким відповідають-0,87 та 0,38 

балів. Відповідно до отриманих даних в Україні можна виділити три зони:  

 УМПАст ≥ 0,38 – зона зі сприятливими умовами для розсіювання домішок; 

 0,38 < УМПАст ≥ -0,87 – буферна зона чи зона ризику, в якій з однаковою 

ймовірністю можуть спостерігатись метеорологічні умови, сприятливі як 

накопиченню домішок у повітрі, так і його самоочищенню; 
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 УМПА ст < -0,87 – зона з несприятливими умовами для розсіювання домішок.  

Аналіз просторового розподілу 

стандартизованих значень УМПАст 

показав, що сприятливі для 

розсіювання домішок метеорологічні 

умови переважають на прибережній 

території південного регіону та 

західних схилах Українських Карпат 

(рис. 3.25). У центральному та 

західному регіонах України з 

однаковою ймовірністю можуть 

спостерігатись метеорологічні умови, 

сприятливі як накопиченню домішок у повітрі, так і його самоочищенню. Столиця 

України м. Київ – з найбільшою у країні чисельністю населення, та околиці міста 

також знаходяться у зоні ризику. Північно-східні та східні області країни належать 

до зони з несприятливими умовами для розсіювання домішок. Тобто території 

України з найбільшим техногенним навантаженням мають сприятливі кліматичні 

умови для накопичення забруднюючих речовин у повітрі, у тому числі і 

канцерогенних речовин небезпечних для здоров’я. Виділені регіони за середнім за 

рік стандартизованим показником УМПАст узгоджуються з районуванням України 

за коефіцієнтом самоочищення атмосфери Лапіної. 

 

3.4 Районування території України щодо комфортності кліматичних умов 

та ступеню забезпеченості біокліматичними ресурсами 

 

Як показали попередні дослідження на тепловий стан людини впливають як 

окремі метеорологічні чинники так і їх комплекс. Для оцінки цього впливу 

використовують багато показників, що описують окремі аспекти впливу: теплове 

навантаження, тепловий стрес, вітрове охолодження, задуху та інші. Важливим 

завданням сучасної біометеорології є створення універсального біометеорологічного 

Рис. 3.25 Просторовий розподіл середніх 

багаторічних значень УМПАст. 1981-2010 

рр.  
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індексу, який би інтегрував накоплені знання про вплив погоди та клімату на 

термічний комфорт людини [39]. Такий індекс повинен бути фізіологічно значущим 

у всьому діапазоні теплообміну і оцінювати комплексний вплив метеорологічних 

чинників на тепловий стан людини. Розробкою такого індексу з 2000 року 

займається Міжнародне товариство з біометеорології. Метою цієї роботи є 

створення універсального біометеорологічного індексу для оцінки термічного 

комфорту навколишнього середовища в основних галузях людської діяльності. 

Отриманий індекс дозволить попереджати населення про екстремальні погодні 

умови, отримати біометеорологічні карти для міського та регіонального планування, 

проводити екологічні та епідеміологічні дослідження, вивчати вплив змін клімату на 

здоров’я і життєдіяльність людини. На даному етапі розвитку біометеорології вчені 

прийшли до висновку, що жоден із запропонованих індексів, ще не відповідає всім 

вимогам висунутим до «універсального» індексу, хоча й можуть використовуватись 

для вирішення різних прикладних задач біометеорології. 

Важливим завданням сучасної біокліматології є оцінка сприятливих для 

життєдіяльності людини властивості клімату – біокліматичних ресурсів. Оцінка 

таких ресурсів потребує розробки універсального індексу, який би дозволив 

врахувати ефект накопичення негативного впливу комплексу метеорологічних 

умовна термічний комфорт людини. Районування території за таким індексом 

дозволить виявити регіони з найбільш сприятливими та несприятливими для 

людини біокліматичними ресурсами і, відповідно, забезпеченість території такими 

ресурсами. 

 

3.4.1 Оцінка комфортності та забезпеченості біокліматичними ресурсами 

території України у зимовий сезон. Для комплексної оцінки рівня комфортності та 

ступеню забезпеченості біокліматичними ресурсами, розробки універсального 

індексу необхідно об’єднати біокліматичні показники, що характеризують різні 

аспекти впливу комплексу метеорологічних умов на тепловий стан людини. 

Біокліматичні індекси, які застосовують для оцінки впливу метеорологічних умов на 

термічний комфорт людини, як правило, є різнотипними, використовують різні 
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шкали, що створює проблеми при їхньому порівнянні та узагальненні. Для 

можливості аналізу різнотипних даних необхідно їх привести до єдиної шкали, а для 

цього – нормалізувати їхні значення, привести їх до безрозмірного вигляду. Для 

подібних задач найчастіше використовується мінімаксна та адаптивна нормалізація, 

нормалізація стандартним відхиленням, тангенціальний метод та функція бажаності 

Харрінгтона. Функція Харрінгтона дозволяє не лише нормалізувати окремі чинники, 

а й об’єднати їх в інтегрований показник та визначити найбільш сприятливі чи 

несприятливі умови, відповідно до встановлених критеріїв. 

Функція Харрінгтона ( ( )zD f d ) була запропонована у 1965 році для 

зіставлення фізичних параметрів і психологічних відгуків [81]. Під психологічними 

відгуками розуміють суб’єктивні оцінки експериментатора. Категорії тепловідчуття 

також належать до психологічних відгуків організму людини на стан 

навколишнього середовища. Функція Харрінгтона дозволяє трансформувати 

систему різнотипних показників в єдиний інтегрований показник – у нашому 

випадку інтегрований показник комфортності кліматичних умов та забезпеченості 

біокліматичними ресурсами. При цьому певному рівню комфортності кліматичних 

умов відповідає певний ступінь забезпеченості біокліматичними ресурсами 

території (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3  

Якісна оцінка рівня комфортності та ступеню забезпеченості біокліматичними 

ресурсами за функцією бажаності Харрінгтона (D) 

D, бал 
Рівень комфортності 

метеорологічних  умов  

Ступінь забезпеченості 

біокліматичними ресурсами 

0,81 – 1,00 надзвичайно комфортна відмінний 

0,64 – 0,80 дуже комфортна добрий 

0,38 – 0,63 комфортна задовільний 

0,21 – 0,37 дискомфортна не задовільний 

0,00 – 0,20 екстремально дискомфортна не прийнятний 

 

Врахування сезонних особливостей впливу кліматичних умов на тепловий 

стан людини потребує розроблення інтегрованих показників окремо для холодного 

та теплого періодів. Розрахунки доцільно проводити для характерних сезонів цих 
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періодів – зими та літа. Загальний алгоритм розроблення інтегрованих показників 

передбачає:  

– формування переліку показників, що характеризують умови погоди, які 

впливають на тепловий стан людини у зимовий та літній сезони;  

– нормування значень показників у єдину безрозмірну числову шкалу z та 

розрахунок для кожного показника (і) часткових відгуків функцій бажаності 

d(z)і; 

– обчислення комплексних, інтегрованих характеристик для зимового  та літнього 

сезонів, як середніх геометричних часткових відгуків усіх показників. При 

цьому, якщо хоча б одна з характеристик умов погоди є дискомфортною для 

людини, то й увесь комплекс метеорологічних умов з нею пов’язаний, також є 

дискомфортним. 

Для оцінки рівня комфортності та ступеню забезпеченості біокліматичними 

ресурсами у зимовий сезон (DW) доцільно враховувати суворість сезону, втрати 

тепла організмом людини внаслідок охолодження за рахунок спільної дії вітру і 

низьких температур, тепловідчуття і тепловіддачу людського організму за певних 

значень швидкості вітру, температури та вологості повітря, тепловтрати людини за 

рахунок інтегрального ефекту низьких температур і швидкості вітру з урахуванням 

фізіологічних особливостей людини. Для цього використано наступні біокліматичні 

індекси: індекс суворості зими Бодмана, індекс вітрового охолодження Сайпла та 

Пассела, еквівалентно-ефективні температури Міссенарда та Айзенштата, індекс 

холодового стресу WC. Обґрунтування цих індексів наведено у таблиці 3.4.  

Для кожного пункту спостережень визначено середнє багаторічне за сезон 

значення ( іx ) для кожного із зазначених біокліматичних індексів (1981-2010). 

Встановлено гранично допустимі межі показників ( oіx , 1іx ) та обчислено для 

кожного з них часткову функцію бажаності –  
і

d z . На їх основі розраховано 

узагальнений показник DW , який характеризує рівень комфортності кліматичних 

умов та відображає ступінь забезпеченості досліджуваної території біокліматичними 

ресурсами у зимовий сезони: 
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  1

nn
i i

DW П d z  (3.2) 

   exp( exp( )) іі
d z z    (3.3) 

    1/і і oі і oіz x x x x    (3.4) 

    1/і oі і і oіz x x x x     (3.5) 

де n – кількість показників,  
і

d z – часткові функції бажаності і-го показника, z - 

нормоване значення показника; 
іx – середнє багаторічне значення і-го показника, 

oіx , 

1іx - мінімально та максимально допустимі значення і-го показника у зоні з 

комфортними кліматичними умовами, якій відповідає задовільний рівень 

біокліматичних ресурсів ( табл. 3.5).  

Нормовані значення іz  для показників, комфортність яких зростає із 

збільшенням їхньої величини, визначається за (3.4), а для показників, з оберненою 

залежністю (3.5). При цьому, якщо хоча б одна з характеристик умов погоди є 

дискомфортною для людини, то й увесь комплекс метеорологічних умов з нею 

пов’язаний, також є дискомфортним. 

 

Таблиця 3.4 

Показники, що характеризують ступінь комфортності кліматичних умов та 

біокліматичні ресурси у зимовий сезон 

Біокліматичний індекс Вплив на тепловий стан людини 

Індекс суворості зими 

Бодмана 

Суворість холодного періоду та теплові навантажень на організм 

людини у холодний період року[2]. 

Індекс вітрового 

охолодження Сайпла та 

Пассела 

Втрати тепла організмом людини внаслідок охолодження за рахунок 

спільної дії  вітру і низьких температур  [6]. 

Еквівалентно-

ефективна температура 

Міссенарда 

Тепловідчуття і тепловіддача людського організму за певних значень 

швидкості вітру, температури та вологості повітря [2]. 

Еквівалентно-

ефективна температура 

Айзенштата 

Інтегральний вираз впливу на людський організм температури, відносної 

вологості повітря і швидкості вітру.  

Індекс холодового 

стресу  

Тепловтрати організму людини за рахунок інтегральної дії низької 

температури повітря і швидкості вітру з урахуванням фізіологічних 

особливостей людини[52].  
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Інтервал [x0…x1] умовно прийнято як діапазон всередині якого комфортність 

навколишнього середовища є прийнятною і на шкалі бажаності Харрінгтона 

відповідає критичним точкам d(x0) = 0,37 та d(x0) = 0,64. При побудові часткових 

функцій Харрінгтона для кожного біокліматичного показника встановлено власні 

граничні межі зони «задовільно» (x0, x1) у відповідності до шкал 

тепловідчуття/тепловтрат (див. табл. 3.5). Значення показників, які лежать за межею 

0,63 на шкалі бажаності відповідають дуже комфортним умовам навколишнього 

середовища для людини, а значення на рівні 0,37 та нижче – граничному рівню, 

нижче якого людина зазнає холодового дискомфорту, коли терморегуляційна 

система організму знаходиться у стані напруження. 

  

Таблиця 3.5 

Вибір нижньої та верхньої межі зони «комфортно», якій відповідає 

«задовільний» ступінь біокліматичних ресурсів  

Біокліматичний індекс 

Граничні значення межі зони 

«комфортно» 

x0 x1 

Індекс суворості погоди Бодмана, бали 3 2 

Індекс вітрового охолодження Сайпла та Пассела, 

ккал/м
2
год 1000 799 

Еквівалентно-ефективна температура Міссенарда, °C -12 -6 

Еквівалентно-ефективна температура Айзенштата, ° С -17 -11 

Індекс холодового стресу,° С -27 -10 

 

Графічно часткові функції бажаності Харрінгтона для п’яти обраних 

біокліматичних індексів представлено на рисунку 3.26. Графіки відображають 

зв'язок між кількісними значеннями безрозмірної шкали і психологічним 

сприйняттям людини: на осі ординат відмічені значення бажаності, по осі абсцис – 

величини досліджуваних характеристик. Вісь абсцис також ілюструє у якому 

діапазоні змінюються значення біокліматичних індексів в Україні.  
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Рис. 3.26 Часткові функції бажаності Харрінгтона для біокліматичних індексів: а) 

вітрово-холодовий індекс Сайпла та Пассела, б) індекс суворості погоди Бодмана, в) 

еквівалентно-ефективна температура А. Міссенарда, г) еквівалентно-ефективна 

температура Б. А.  Айзенштата, д) індекс холодового стресу. Середні багаторічні 

значення за зиму. 1981-2010 рр. 

Ступінь комфортності кліматичних умов та рівень забезпеченості 

біокліматичними ресурсами DW отримано для усієї мережі спостережень України 

(182) за 30-літній період, що дозволило встановити їх просторовий розподіл, 

представлений на рисунку 3.27. Візуалізацію просторового розподілу показника 

реалізовано в геоінформаційній системі відкритого коду QGIS, модифікації 3.4.3 
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Madeira. Інтерполяція даних здійснена за методом зважених зворотних відстаней. 

Інтерполяція за даним методом використовує припущення, що об'єкти, розташовані 

ближче один до одного більшою мірою схожі, ніж ті, що віддалені один від одного. 

Щоб знайти значення в будь-якій точці, метод використовує опорні точки, що 

знаходяться в околицях шуканої. Також, функціонал QGIS 3.4.3 Madeira дозволив 

розрахувати площі територій, з певним рівнем забезпеченості біокліматичними 

ресурсами, за допомогою вбудованого функціоналу «Калькулятор полів», функції 

«$area». Площі розраховані за цією функцією, враховують налаштування еліпсоїда 

поточного проекту та параметри одиниці площі. Проекти виконані у системі 

координат WGS 84 (EPSG:4326). Суть методу полягає у перетворені растрового 

зображення у векторне, в якому кожному пікселю присвоєний полігон, із значенням 

кольору. Надалі на основі системи координат проекту розраховують часткові площі, 

для кожного полігону. Фільтруються полігони, які задовольняють певній умові: 

наприклад 0,2 <DS≤ 0,37. І для обраних полігонів сумується загальна площа, як сума 

площ, вибраних об’єктів. 

Оцінка рівня комфортності та ступеню забезпеченості біокліматичними 

ресурсами у зимовий сезон показала що, згідно отриманих значень DW, в Україні 

можна виділити чотири зони із різним рівнем комфортності кліматичних умов та 

ступенем забезпеченості ресурсами (Додаток Б, табл. Б1, рис. 3.27).  

Екстремальний рівень дискомфорту і найменший ступінь забезпеченості 

біокліматичними ресурсами мають7,26 % території України: високогірні райони 

Карпат, східні райони Донецького кряжу та північно східні області країни (див. рис. 

3.27). Значення інтегрованої функції DW у цій зоні знаходяться в інтервалі 

[0,0…0,2]. Це свідчить про те, що більшість досліджуваних біокліматичних індексів 

лежать за межами вимоги комфортності. Для цієї території характерні високе 

холодове навантаження, існує висока загроза переохолодження, тривалість 

безпечного перебування на відкритому повітрі (без ризику обмороження відкритих 

ділянок тіла) становить від 10 до 30 хв. 
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І – екстремально дискомфортні умови, неприйнятний рівень; ІІ – дискомфортні умови, незадовільний рівень; ІІІ – 

комфортні умови, задовільний рівень; IV– дуже комфортні умови, добрий рівень 

Рис. 3.27 Просторовий розподіл інтегрованого показника рівня комфортності та 

ступеню забезпеченості біокліматичними ресурсами (DW) у зимовий сезон. 1981-

2010 рр. 

Встановлено, що зима в зоні з екстремальним рівнем дискомфорту помірно 

сувора, середня за зиму температура повітря становить -3,4° С, мінімальна -6,0 ° С, а 

максимальна –  -0,7° С (табл.3.6). Протягом сезону спостерігається 60 зимових днів з 

середньою за добу температурою 0°С і нижче та 33 дні з температурою нижче -

10 °С. Максимальна тривалість періоду з такою температурою може сягати більше 

місяця (36 дні). З температурою нижче -20 °С може спостерігатись у середньому 3 

дні за сезон, хоча в окремі роки їх може бути значно більше, а максимальна 

тривалість безперервного періоду з дуже низькою температурою сягати 8 днів. 

Середня багаторічна за сезон кількість днів із між добовою мінливістю температури 

> 6 °С становить 6 днів. У цій зоні спостерігається найвища швидкість вітру. ЇЇ 

середні багаторічні значення за сезон становлять 4,4 м/с. Відмічається найбільша 

повторюваність днів з швидкістю вітру 7 м/сі більше (11 днів) та найменша зі 

штилем і легким вітром (4 та 39 днів, відповідно). Велика швидкість вітру зумовлює 

найвищі втрати тепла організмом людини за рахунок вітрового охолодження – 983 

ккал/м
2
год.Для регіону також характерна найвища відносна вологість взимку (77 %), 

найнижчі значення еквівалентно-ефективної температури Міссенарда та 
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Айзенштата (-17,4 °C та -28,9 °C, відповідно) та найнижчі значення холодового 

стресу WC (-20,6 ° С). 

 

Таблиця 3.6 

Кліматична характеристика зон України з різним рівнем комфортності кліматичних 

умов та ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами у зимовий сезон 

(1981-2010 рр.) 

Показник 
Зони  

І ІІ ІІІ IV 

температура середня, ° С -3,4 -2,7 -2,3 0,5 

температура мінімальна, ° С -6,0 -5,4 -5,2 -2,4 

температура максимальна, ° С -0,7 0,2 0,8 4,0 

кількість днів із Тср ≤ 0 ° С, дні 60 56 53 37 

кількість днів із Тмін ≤ -10 ° С, дні 33 30 29 17 

кількість днів із Тмін ≤ -20 ° С, дні 3 3 3 1 

кількість днів із між добовою 

мінливістю температури > 6 ° С, дні 
6 6 6 5 

максимальна тривалість періоду з Тмін 

≤ -10 ° С, дні 
36 34 31 19 

максимальна тривалість періоду з Тмін 

≤ -20 ° С, дні 
8 7 7 3 

швидкість вітру середня, м/с 4,4 3,5 2,7 2,0 

кількість днів із вітром ≥ 7 м/с, дні 11 5 3 2 

кількість днів із вітром 0-1 м/с, дні 4 5 13 23 

кількість днів із вітром 1-4 м/с, дні 39 54 61 56 

відносна вологість середня, % 76,8 75,1 73,7 68,8 

індекс суворості погоди Бодмана S, 

бали 
2,5 2,1 1,9 1,5 

індекс вітрового охолодження Сайпла 

та Пассела K, ккал/м
2
год 

983 910 844 723 

еквівалентно-ефективна температура  

Міссенадра EЕT, °C 
-17,4 -14,7 -12,3 -6,8 

еквівалентно-ефективна температура 

Айзенштата ЕЕТА, ° С 
-28,9 -22,6 -17,4 -8,6 

індекс холодового стресу WC,° С -20,6 -19,8 -19,2 -17,1 
І – екстремально дискомфортні умови, неприйнятний рівень; ІІ – дискомфортні умови, незадовільний рівень; ІІІ – 

комфортні умови, задовільний рівень; IV– дуже комфортні умови, добрий рівень 

 

Встановлено, що у зимовий сезон значний рівень дискомфорту і 

незадовільний ступінь забезпеченості біокліматичними ресурсами мають 

Лівобережно-Дніпровсько-Приазовській край, Карпатські гори, східні схили 

Подільської височини та прибережні територій Чорного та Азовського морів (див. 
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рис. 3.27). Загальна площа другої зони складає 252196 км
2
 або 41,78 % території 

України. На вказаних територіях відмічається помірно сувора зима з середньою за 

сезон температурою повітря -2,7 °С. Середні з мінімальних температури становлять 

-5,4 °С, а максимальні – вже вище нуля і сягають +0,2 °С. Для зони дискомфорту 

характерно 56 зимових днів, коли температура повітря нижче нуля, проте кількість 

днів із низькими температурами лишається високою: до 30 днів з температурою 

нижче -10 °С та 3 дні з температурою нижче -20 °С. Проте в аномально холодні роки 

їх кількість може бути вищою і період з морозом може сягати 34 днів, а умови із 

температурою нижче -20 °С утримуватись до 7 днів поспіль. У цій зоні відмічається 

в середньому 6 днів із різкою зміною температури. Середні значення еквівалентно-

ефективної температури Міссенарда та Айзенштата відповідають категоріям 

тепловідчуття «холодно» та «дуже холодно» – -14,7 та -22,6 °С. Високі середні 

швидкості вітру (3,5 м/с) зумовлюють значні тепловтрати за рахунок вітрового 

охолодження. Для зони дискомфорту, з незадовільним ступенем забезпеченості 

біокліматичними ресурсами індекс Сайпла та Пассела становить 910 ккал/м
2
год, а 

індекс холодового стресу WC– -19,8 °С. 

Дуже комфортними для людини взимку є лише 1,35 % території України: 

південні райони Одеської, західні райони Закарпатської областей та південне 

узбережжя Криму(див. рис. 3.27). Для цієї зони характерна мало сувора зима із 

незначними тепловтратами – 723 ккал/м
2
год протягом сезону, найвищі значення 

температури повітря: середня за зиму температура +0,5 °С, середня з максимальних 

та мінімальних – +4 °С та -2,4 °С, відповідно. У регіоні переважають легкий вітер та 

штиль (56 та 23 дні за сезон, відповідно), характерні незначні швидкості вітру – в 

середньому 2 м/с, найнижча відносна вологість (68,8 %), найвищі значення 

еквівалентно-ефективних температур Міссенарда та Айзенштата (-6,8 °C та -8,6 °C, 

відповідно), що відповідають тепловідчуттю «прохолодно» та найнижчі значення 

холодового стресу WC (-17,1 °С).  

На решті території України спостерігаються комфортні кліматичні умови у 

зимовий сезон (див. рис. 3.27) та задовільний рівень забезпеченості ресурсами. Зона 

комфорту займає найбільшу за площею територію(49,61 % площі України). Для цієї 
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зони характерні мало суворі зими із середньою температурою повітря -2,3 °C, 

мінімальні температури знижуються до -5,2 °C, а максимальні становлять +0,8 °C. 

Середня багаторічна кількість зимових днів у цьому регіоні складає 53 дні, днів із 

температурою -10 °C і нижче – 29, а із -20 °C – лише 3 за сезон. Проте в аномально 

холодні роки погодні умови із морозом можуть утримуватись на цій території 

протягом місяцю (31 день). Для цієї зони характерні помірні вітри із швидкістю 

2,7 м/с та найбільша кількість днів із легким вітром – 63 дні за сезон. Середня за 

зиму відносна вологість – 73,7 %. За рахунок охолоджуючого ефекту вітру та 

вологості повітря середні за сезон еквівалентно-ефективні температури Міссенарда 

та Айзенштата на 10 °C та 15 °C нижчі середньої температури повітря і складають -

12, 3 °C та -17,4 °C, відповідно, і відповідають категоріям тепловідчуття «холодно». 

Втрати тепла організмом людини за рахунок вітрового охолодження становлять 

844 ккал/м
2
год.  

 

3.4.2 Оцінка комфортності та забезпеченості біокліматичними ресурсами 

території України у літній сезон. Аналіз досліджень комфортних для людини 

кліматичних умов показав, що для їхньої інтегральної оцінки у літній сезон доцільно 

використовувати показники, що характеризують тепловідчуття людини, тепловий 

стрес, теплове навантаження на організм та його тепловіддачу залежно від умов 

погоди, а саме: еквівалентно-ефективну температуру Міссенарда, радіаційну 

еквівалентно-ефективну температуру та індекс спеки (табл. 3.7). 

Часткові функції бажаності, отримані для кожного біокліматичного індексу 

представлено на рисунку 3.28 та в додатку Б (табл. Б.2). Їх розрахунок проводився 

аналогічно розрахунку інтегрованого показника рівня комфортності та ступеню 

забезпеченості біокліматичними ресурсами у зимовий сезон DW (3.2–3.5). Для 

кожного пункту спостережень визначено середнє багаторічне за сезон значення ( іx ) 

біокліматичних індексів у сучасний кліматичний період (1981-2010 рр.). 

Встановлено гранично допустимі межі показників ( oіx , 1іx , див. табл. 3.7) та 

обчислено для кожного з них часткову функцію бажаності –  
і

d z . За якими 
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визначено інтегрований показник функції Харрінгтона (DS), що характеризує рівень 

комфортності кліматичних умов та відображає ступінь забезпеченості досліджуваної 

території біокліматичними ресурсами у літній сезон. 

 

Таблиця 3.7 

Показники, що характеризують ступінь комфортності кліматичних умов та 

біокліматичні ресурси у літній сезон та їх граничні межі зони «комфортно» 

Біокліматичні індекси Вплив на тепловий стан людини 

Граничні межі 

зони 

«комфортно» 

x0 x1 

Еквівалентно-

ефективна температура 

Міссенарда, °С 

Оснований на емпіричній залежності тепловідчуття і 

тепловіддачі людського організму за визначених 

умов температури, швидкості вітру та вологості 

повітря [104]. 

18 12 

Радіаційна 

еквівалентно-

ефективна 

температура, °С 

Тепловідчуття і тепловіддача людського організму 

за визначених умов температури, швидкості вітру та 

вологості повітря з врахуванням радіаційного 

чиннику 

21 17 

Індекс спеки, ° F 
Використовується в оперативній роботі США для 

прогнозу теплового стресу організму [28].   
90 80 

 

Відповідно до отриманих значень DS, встановлено просторовий розподіл 

цього показника в Україні та проведено районування території країни щодо 

комфортності кліматичних умов та ступеню забезпеченості біокліматичними 

ресурсами в літній сезон. Проведена оцінка показала, що за інтегрованим 

показником DS на території України влітку можна виділити три зони з різними 

умовами комфортності кліматичних умов та ступенем забезпеченості 

біокліматичними ресурсами (рис 3.29). 

Комфортні кліматичні умови з помірним тепловим навантаженням 

спостерігаються влітку на більшій частині території України (61,02 % її площі), а 

саме у західному, північному, центральному регіонах країни, Сумській області, на 

півночі Харківської та Одеської областей. Такі умови також характерні для 

Донецького кряжу та Кримських гір. 
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Рис. 3.28 Часткові функції бажаності Харрінгтона для біокліматичних індексів: а) 

еквіваленто-ефективна температура Міссенарда, б) радіаційна еквівалентно-

ефективна температура, в) індекс спеки, середні багаторічні значення за літо. 1981-

2010 рр. 

 

У зоні з комфортними для людини кліматичними умовами середня за сезон 

температура повітря становить 18,5 °C, максимальна – 24,4 °C, а мінімальна – 13,2 

°C, відмічається 76 літніх днів, найменша за сезон кількість спекотних днів (42 дні) і 

тривалість спекотного періоду (15 днів, що вдвічі менше, ніж у зоні із 

дискомфортною погодою), найнижчі значення еквівалентно-ефективних температур 

А. Міссенарда та Б. А. Айзенштата (12,6 °C та 22,4 °C, відповідно). Задуха та 

тропічні ночі бувають у середньому двічі за сезон. 
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І – екстремально дискомфортні умови, неприйнятний рівень; ІІ – дискомфортні умови, незадовільний рівень; ІІІ – 

комфортні умови, задовільний рівень. 

Рис. 3.29 Просторовий розподіл інтегрованого показника рівня комфортності 

кліматичних умов та забезпеченості біокліматичними ресурсами DS. 1981-2010 рр. 

Значний рівень теплового навантаження і, відповідно, дискомфортні умови 

погоди та незадовільний ступень забезпеченості біокліматичними ресурсами 

спостерігається на 38,98% площі України: у південних та південно-східних 

областях, на Закарпатті, та в окремих районах Вінницької, Черкаської і Полтавської 

областей (див. рис. 3.29). У зоні з дискомфортними умовами влітку значення 

біокліматичних індексів на 10-20 % перевищують значення зони комфорту, середня 

за сезон температура повітря становлять 21,4 °C, середня з максимальних 

температур підвищується до 27,2 °C, а мінімальна знижується до 15,9 °C, 

відмічається 86 літніх днів, із них майже 75% (65 днів) із високою температурою 

повітря (25°C і вище), а максимальна тривалість такого періоду може сягати 40 днів. 

У регіоні протягом сезону спостерігається більше 10 тропічних ночей та 4 дні із 

задухою, відмічається найнижча відносна вологість повітря (45,5 %) та найменша 

кількість днів із комфортною для людини вологістю повітря (у межах 40-60 %) – 42 

дні за сезон. Для цього регіону характерні найвищі значення середньої за сезон 

швидкості вітру влітку (2,3 м/с). За рахунок охолоджуючого ефекту вітру, значення 
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ЕЕТ відповідають зоні комфорту – 15,3 °C, проте значення РЕЕТ перевищують 

максимальну межу зони комфорту на 3,7 °C (табл. 3.8).  

 

Таблиця 3.8 

Кліматична характеристика зон з різним рівнем комфортності та ступенем 

забезпеченості біокліматичними ресурсами в Україні у літній сезон 

(1981-2010) 

Показник 
Зони  

І ІІ ІІІ 

Температура середня, ° С 22,7 21,4 18,5 

Температура мінімальна, ° С 18,6 15,9 24,4 

Температура максимальна, ° С 27,1 27,2 13,2 

Кількість літніх днів із Тср ≥ 15 ° С, дні 90 86 76 

Кількість спекотних днів із Тмакс ≥ 25 ° С, дні 69 65 42 

Кількість тропічних ночей із Тмін ≥ 20 ° С, дні 31 11 2 

Максимальна тривалість безперервного періоду з 

Тмакс ≥ 25 ° С, дні 
35 40 15 

Відносна вологість середня (%) 52,7 45,5 50,7 

Кількість днів із відносною вологістю в межах 40-60 

%, дні 
53 42 49 

Кількість днів із захудою, дні 5 4 2 

Швидкість вітру середня, м/с 1,6 2,3 2,2 

Еквівалентно-ефективна температура Міссенарда, ° С 17,5 15,3 12,6 

Радіаційна еквівалентно-ефективна температура, ° С 26,5 24,7 22,4 

Індекс спеки, ° F 76,9 77,1 78,8 
І – екстремально дискомфортні умови, неприйнятний рівень; ІІ – дискомфортні умови, незадовільний рівень; ІІІ – 

комфортні умови, задовільний рівень. 

 

Екстремально дискомфортні кліматичні умови із помірним рівнем теплового 

навантаження влітку спостерігаються на південному узбережжі Кримського 

півострову(див. рис. 3.29)на незначній площі (78,48 км
2
 – 0,013 % території 

України). Для цієї зони характерні найвищі значення середньої, мінімальної та 

максимальної за сезон температури повітря (22,7 °C, 18,6 °C та 27,1 °C, відповідно), 

найбільша кількість літніх днів (90), днів зі спекотною температурою повітря (69) та 

тропічних ночей (31). Проте, максимальна тривалість спекотного періоду становить 

35 днів поспіль і поступається першістю другій зоні. Для регіону також характерна 

найбільша відносна вологість повітря (52,7 %) та кількість днів із задухою (5 днів за 

сезон) і найменша середня за сезон швидкість вітру – 1,6 м/с. Такий комплекс 
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погодних умов посилює термічне навантаження і негативно впливає на організм 

людини. 

Виявлено, що влітку в Україні лише на окремих станціях комплекс 

метеорологічних умов формує незадовільні біокліматичні ресурси у категорії 

«помірно прохолодно». Більшість станцій знаходяться у межах комфорту чи 

теплового навантаження.  

Таким чином влітку переважна частина території країни (61 %) має комфортні 

кліматичні умови та задовільний ступінь забезпеченості біокліматичними 

ресурсами. У південних і південно-східних областях України, за винятком 

Донецького кряжу, теплове навантаження на організм людини за рахунок дії 

комплексу метеорологічних чинників зростає і для цього регіону характерні 

дискомфортні умови та незадовільний ступінь забезпеченості ресурсами. На 

південному узбережжі Кримського півострову, де спостерігається найвища 

температура та вологість повітря влітку, відмічається найбільший вплив 

метеорологічних умов на тепловий стан людини в Україні і, відповідно, 

екстремально дискомфортні кліматичні умови та неприйнятний ступінь 

забезпеченості біокліматичними ресурсами. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Метеорологічні умови здійснюють прямий і опосередкований вплив на 

тепловий стан людини, який залежить від сезону і має регіональні особливості в 

України. На тепловий стан людини, впливають як окремі метеорологічні чинники, 

так і їх комплекс. При цьому, дія окремих метеорологічних чинників може 

підсилюватись або послаблюватись дією іншого, залежно від сезону. 

Встановлено, що взимку найбільш дискомфортними для людини, за 

термічною ознакою, є північно-східні та східні області України. У цьому регіоні 

відмічаються найнижчі середні, мінімальні та максимальні значення температури 

повітря, найчастіші різкі зміни температури повітря протягом доби, а 
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повторюваність днів з морозом і сильним морозом та максимальна тривалість таких 

періодів – найбільша.  

Вітрові навантаження на організм людини, які зумовлюють його вітрове 

охолодження взимку, на більшій частині території України незначні. Найбільші 

вітрові навантаження спостерігаються на високогір’ї Українських Карпат та 

Кримських гір, схилах Донецького кряжу, Подільської та Волинської височин, 

узбережжі Чорного та Азовського морів, де втрати тепла організмом людини під 

дією швидкості вітру можуть перевищити 900ккал/м
2
год.  

За оцінкою, сумісної дії температури повітря, вологості та вітру, вираженої 

через еквівалентно-ефективну температуру, взимку майже на всій території України 

спостерігається сильне холодове навантаження на організм людини. Значення ЕЕТ 

коливаються у діапазоні від -12 °С до -17 °С. Винятком є північна частина Полісся, 

та південно-західні області України де значення ЕЕТ вищі і відповідають категорії 

тепловідчуття «помірно холодно» .  

У літній сезон погодні умови в Україні комфортні у північному, центральному 

та західному регіонах. Найвище термічне навантаження за величиною Міссенарда та 

відмічається у південному та східному регіонах країни. Основні ризики на цій 

території пов’язані із тривалими періодами із високою температурою, що можуть 

сягати 30-35 днів поспіль в аномально спекотні роки, значною кількістю тропічних 

ночей (15-20) та задухою, що найчастіше формується на півдні України, особливо на 

західному та південному узбережжі Кримського півострова (7-10 днів). 

Інтенсивність та напрям опосередкованого впливу, зокрема, метеорологічних 

умов, що впливають на розсіювання та накопичування забруднюючих речовин в 

атмосфері, в Україні залежить від сезону і має регіональні особливості. Виявлено, 

що сприятливі метеорологічні умови для самоочищення атмосфери в Україні 

спостерігаються з кінця зими до середини літа (лютий – липень). Максимальних 

значень цей процес досягає у квітні – червні. З липня і до січня метеорологічні 

умови в Україні обмежено сприятливі для розсіювання домішок. У серпні та жовтні 

відмічаються найгірші умови для виведення забруднюючих речовин, в тому числі і 

парникових газів з атмосфери. 
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За розробленими інтегрованими показниками комфортності кліматичних умов 

та ступеню забезпеченості біокліматичними ресурсами з врахуванням сезонності 

проведено районування території України. Для зимового сезону виділено чотири 

зони: з екстремально дискомфортною погодою та неприйнятним ступенем 

забезпеченості, яка займає 7,26% площі України (північно-східні області країни і 

високогірні райони Карпат), дискомфортною погодою та незадовільним рівнем – 

41,78 % (Лівобережно-Дніпровсько-Приазовській край, Карпатські гори, з 

осередком на східному схилі Подільської височини та прибережних територій 

Чорного та Азовського морів) комфортною погодою і задовільним рівнем – 49,61 % 

та дуже комфортною погодою і добрим ступенем забезпеченості біокліматичними 

ресурсами – 1,35% (південний берег Криму, окремі райони Одеської, Закарпатської 

областей). Для літнього сезону виділено три зони: із екстремально дискомфортною 

погодою та неприйнятним ступенем забезпеченості – 0,01% (південне узбережжя 

Криму), дискомфортними умовами та незадовільним ступенем – 38,98 % (південні 

на південно-східні області країни) та комфортними кліматичними умовами та 

задовільним ступенем забезпеченості – 61,02 % площі. Зона комфорту для обох 

сезонів займає найбільшу за площею територію.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [63, 71-75, 88, 96, 

105-108]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ДИНАМІКА КОМФОРТНОСТІ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ УКРАЇНИ У 

СУЧАСНИЙ КЛІМАТИЧНИЙ ПЕРІОД 

 

 

За висновками експертів зміна кліматичної системи, яка спостерігається в світі 

протягом останніх десятиліть, відмічається і в Україні. У другій половині ХХ – на 

початку ХХІ ст. відбулись зміни в термічному режимі, режимах зволоження і вітру, 

кількості та інтенсивності стихійних та небезпечних явищ погоди. Причому 

найбільші зміни відносно кліматичної норми зареєстровано протягом останніх двох 

десятиріч [85]. За даними [109, 110] підвищення температури повітря в Україні 

практично не викликає сумнівів. Останні роки, за багатьма показниками термічного 

режиму входять до топ-10 найтепліших за історію інструментальних спостережень. 

Підвищення температури повітря, особливо мінімальної у холодний період, 

зумовило зміни у кількості та інтенсивності небезпечних та стихійних 

гідрометеорологічних явищ зимового сезону, особливо налипання мокрого снігу, 

ожеледі, складних відкладень [111, 112]. У теплий період року ріст температури 

повітря, особливо максимальної, та вологовмісту атмосфери зумовили в Україні 

збільшення інтенсивності конвекції і привели до збільшення нестійкості атмосфери. 

Внаслідок таких змін збільшилась кількість та інтенсивність небезпечних і 

стихійних опадів, шквалів, граду. Зміна макро- та мезомасштабної циркуляція, яка 

спостерігалась у другій половині ХХ ст. у Північній півкулі, зумовила зменшення 

випадків сильних баричних градієнтів, які зберігались тривалий час на території 

України і призводили до виникнення сильних і тривалих вітрів протягом року. Це 

зумовило зменшення кількості випадків сильного вітру. Такі зміни кліматичної 

системи зумовлюють зміни як прямого впливу метеорологічних умов на теплообмін 

людини з навколишнім середовищем, так і опосередкованого впливу на тепловий 

стан людини.  
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4.1 Зміна комфортності кліматичних умов у зимовий сезон 

 

4.1.1 Кліматичні умови, що впливають на теплове навантаження 

організму людини. Дослідження мінливості середньої за зиму температури повітря 

в Україні показали, що в сучасний кліматичний період  спостерігається її ріст на 

всій території країни. Швидкість зміни показника становить у середньому  в країні 

0,4 °С за 10 років.. Однак, особливістю цього процесу є територіальна 

неоднорідність потепління. Найбільш швидко значення температури зростає в 

західному регіоні, в той час як температурний режим східних областей змінюється 

менш інтенсивно (рис. 4.1). Оцінка статистичної значущості цих змін показала, що 

майже у всіх адміністративних областях України зміни практично так само 

ймовірні, як і ні (0,67 ≥ р> 0,34), винятком є Закарпатська область, де ймовірність 

зміни приземної температури повітря зростає до 90 % та Луганська і Запорізька 

області, в яких підвищення температури взимку є малоймовірним. 

 

Рис. 4.1 Швидкість та значущість зміни середньої температури повітря в зимовий 

сезон (у чисельнику – статистична значущість (р), в знаменнику – швидкість зміни 

величини (λ, °С/ 10 років).  1981-2010 рр. 

 

У зимовий сезон в Україні також підвищується максимальна та мінімальна 

температура повітря. У сучасний кліматичний період швидкість зміни середньої за 

сезон максимальної та мінімальної температури становить 0,3 та 0,4 °С за 10 років, 
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відповідно. Проте для більшої частини території країни вони є незначущими 

(ймовірність 33 – 66 %) (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Швидкість та значущість зміни мінімальної (а) та максимальної (б) 

температури повітря в зимовий сезон. (в чисельнику – статистична значущість (р), в 

знаменнику – швидкість зміни величини (λ, °С/ 10 років). 1981-2010 рр. 

 

Суттєві зміни максимальної температури характерні лише для Закарпаття та 

Криму. Для мінімальної температури, статистично значущі зміни відмічаються  в 

шести областях країни: Закарпатській, Волинській, Житомирській, Чернігівській, 

Кіровоградській та Черкаській.  

Аналіз термічного режиму в зимовий сезон показав, що підвищення середньої, 

максимальної та мінімальної температури зумовили зменшення кількості зимових 

днів з середньою за добу температурою повітря нижче 0°С (Тср ≤ 0 °С), днів із 

мінімальною за добу температурою -10°С і нижче, днів із сильним морозом (Тmin ≤ -

20 °С)  та максимальної тривалості періодів з такими умовами (рис. 4.3).  

Встановлено, що кількість зимових днів в Україні протягом 1981-2010 рр. 

ймовірно зменшувалась на 2–3 дні/10 років. Найбільш інтенсивні зміни 

спостерігались у південному та східному регіонах країни – 3-4 дні/10 років. У 

західних областях темпи зміни були меншими – 1-2 днів/10 років. Однак, 

статистично значимими (0,34 ≥ р> 0,1) вони були переважно у східній частині 

країни (див. рис. 4.3).  

а) середня мінімальна температура б) середня максимальна температура 
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Кількість морозних днів також зменшувалась на всій території країни у 

середньому на 1-2 дні/10 років (див. рис. 4.3). Найбільш інтенсивно цей процес 

відбувався у Харківській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях (4 дні/10 

років), де ймовірність таких змін становить 66 –90 %. На решті території зміни 

статистично не значущі. 

 

Рис. 4.3 Швидкість та значущість зміни кількості зимових (а) та морозних (б) днів (у 

чисельнику – статистична значущість (р), в знаменнику – швидкість зміни величини 

(λ, °С/ 10 років). 1981-2010 рр. 

 

Кількість днів із сильним морозом взимку у сучасний кліматичний період 

також зменшувалась на більшій частині території країни. Винятком стали Одеська, 

Миколаївська, Запорізька, Луганська, Харківська та Тернопільська області і Крим. 

Однак, ці зміни були несуттєвими та малоймовірними (ймовірність 33–66 %) 

(рис. 4.4).  

Кількість днів з різкими змінами температури, до яких організм людини не 

встигає адаптуватись (мінливість температури більше 6 ° С за добу) в Україні у 

зимовий період зменшується на 1-2 дні / 10 років. (див. рис. 4.4). Ці зміни дуже 

ймовірні в Чернівецькій області, та ймовірні в північних і північно-східних 

областях. На півдні країни – так само ймовірні, як і ні.  

 

а) б) 
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Рис. 4.4 Швидкість та значущість зміни кількості днів із сильним морозом (а), днів із 

міждобовою мінливістю температури більше 6 ° С за добу (б), максимальної 

тривалості періоду із морозом (в) та сильним морозом (г) (у чисельнику – 

статистична значущість (р), в знаменнику – швидкість зміни величини (λ, °С/ 10 

років). 1981-2010 рр. 

 

Максимальна тривалість періодів із морозом в Україні у 1981-2010 рр. має 

тенденцію до зменшення практично на всій території країни, однак статистично 

значимі зміни спостерігались лише в Волинській та Житомирській областях (див. 

рис. 4.4). Однак, максимальна тривалість періодів із сильним морозом на певних 

територіях має протилежну за напрямком тенденцію. Ймовірно в Рівненській, 

Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Запорізькій та Луганській областях 

максимальна тривалість безперервного періоду з такими умовами зростає на 1 день/ 

10 років. На решті території зміни не суттєві та малоймовірні. 

в) г) 

а) б) 
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Підвищення температури повітря та зниження швидкості вітру зумовили 

зменшення холодового дискомфорту для організму людини на всій території країни. 

Аналіз міжрічної мінливості індексу суворості зими Бодмана показав зниження його 

величини в Україні протягом сучасного кліматичного періоду на 1 бал, що 

рівносильне переходу в іншу категорію суворості зими (рис. 4.5). Встановлено, що 

зима в Україні із категорії «помірно сувора» (S = 2 – 3) перейшла в категорію «мало 

сувора» (S = l – 2). Цей перехід відбувся на початку ХХІ століття. Найбільш 

суворими за останні 30 років були зими  у ХХ ст.: 1985, 1987 та 1996 роки. 

Дослідження динаміки суворості 

зимового сезону в Україні показали 

наявність періодичності. За даними 

спектрального аналізу виявлено, що в  

Україні для суворих зим характерна 

періодичність 4-6, 7-9 років (рис. 4.6). 

Причому найбільш потужним є період в 

6 років. Такі цикли властиві для 

багатьох метеорологічних величин, 

циркуляційних процесів у тропосфері 

північної півкулі та стратосфері 

екваторіальних широт [113].  

Проведений просторовий аналіз 

міжрічної мінливості величини індексу 

Бодмана показав, що протягом 1981 – 

2010 років на всій території України 

спостерігається її зменшення, однак 

швидкість і достовірність цих змін 

неоднакова і має суттєві регіональні 

особливості. Найбільша швидкість 

зміни індексу суворості зими протягом цього періоду відмічається у Житомирській 

області (λ = -0,17 бали/10 років), а найменша – у Миколаївській (λ = -0,05 бали/10 

 

Рис 4.5 Динаміка значення індексу 

суворості зими Бодмана в Україні. 1981-

2010 рр. 

 

Рис 4.6 Спектральна щільність індексу 

суворості зими Бодмана  в Україні  
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років). Значні зміни суворості зими характерні також для Івано-Франківської, 

Львівської, Донецької, Вінницької, Черкаської, Луганської та Рівненської областей 

(рис. 4.7) 

 

Рис. 4.7 Швидкість зміни величини індексу суворості зими Бодмана  та її значущість 

(у чисельнику – статистична значущість (р), в знаменнику – швидкість зміни 

величини (λ, °С/ 10 років) . 1981-2010 рр. 

 

З ймовірністю 99% можна стверджувати про зменшення суворості зими в 

західному регіоні України, окрім Закарпатської області, в Житомирській, Київській, 

Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Луганській і Донецькій областях та в АР 

Крим. Ймовірно зменшується суворість зими в Запорізькій, Одеській та 

Миколаївській областях. На решті території зменшення суворості зими є дуже 

ймовірним. 

Отже, в зимовий період зростання як середньої, так і мінімальної та 

максимальної температури повітря відмічається по всій території України, однак 

лише для мінімальної температур, ріст якої є найінтенсивнішим, зміни статистично 

значущі. Підвищення температур ймовірно призвело до зменшення кількості 

зимових днів, днів з морозом та різкими змінами температури протягом доби, 

особливо на сході країни. Кількість днів з сильним морозом залишилась без змін, а 

максимальна тривалість періоду з такими умовами навіть ймовірно зросла на 1 день/ 

10 років у західному та східному регіонах.  
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4.1.2 Кліматичні умови, що впливають на вітрове охолодження організму 

людини. Аналіз вітрового режиму у сучасний кліматичний період показав, що 

середня за сезон швидкість вітру взимку протягом останніх 30 років зменшується на 

всій території України у середньому на 10 % за 10 років. Найбільші зміни 

спостерігаються в Львівській, Волинській та Житомирській областях (16 % за 10 

років) і практично не викликають сумнівів (рис. 4.8). У Закарпатській області та 

південному регіоні країни темпи зниження швидкості вітру втричі нижчі і 

становлять 1-6 % за 10 років. Ймовірність цих змін – 66-99 %. 

Встановлено що максимальна швидкість вітру також зменшується в Україні у 

сучасний кліматичний період. Так, зміни середньої з максимальних за 8 строків 

швидкості вітру характерні для  усієї території країни і становлять 8,5 % / 10 років 

та практично не викликають сумнівів (ймовірність 99 %). Найінтенсивніше 

максимальна швидкість вітру знижується у Житомирській, Донецькій, Луганській, 

Львівській та Волинській областях (17 – 13 % / 10 років, ймовірність 99 %). На 

півдні країни темпи зниження нижчі – лише 2-4 % / 10 років (ймовірність 66 -90 %). 

У Миколаївській області зміни є виключно малоймовірними (див. рис.4.8).  

 

Рис. 4.8 Швидкість та значущість зміни середньої (а) та середньої з максимальних за 

8 строків (б) швидкості вітру в зимовий сезон (у чисельнику – статистична 

значущість (р), в знаменнику – швидкість зміни величини (λ, °С/ 10 років). 1981-

2010 рр. 

 

а) б) 
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Дослідження вітрового режиму показали, що протягом 1981-2010 рр. у 

зимовий сезон відбувся перерозподіл повторюваності кількості днів із різною 

швидкістю вітру. Внаслідок суттєвого зниження як середньої так і максимальної 

швидкості вітру, зменшилась кількість днів із сильним динамічним навантаженням 

на людину (3-5 дні/10 років) та днів не рекомендованих для рекреаційної діяльності 

(1-2 дні / 10 років). Натомість зросла кількість днів із легким вітром (швидкість 1-4 

м/с) та тихим вітром (табл. 4.1) на 3-4 та 2-3 дні / 10 років, відповідно. Кількість днів 

із штилем за зиму  залишилась без змін.  

Таблиця 4.1 

Швидкість та значущість  зміни середньої кількості днів із різною швидкістю 

вітру у зимовий період (1981-2010 рр.). 

Область 

Швидкість вітру, м/с 

0 0-1 1-4 4-7 ≥ 7 
1 λ

2
 р

3 1 λ
2
 р

3 1 λ
2
 р

3 1 λ
2
 р

3 1 λ
2
 р

3 

АР Крим 0,04 0,00 0,70 3 0,29 0,26 53 2,11 0,00 24 -0,72 0,11 10 -1,6 0,00 

Волинська 0,37 0,10 0,34 8 2,26 0,01 62 4,96 0,00 16 -5,17 0,00 4 -2,2 0,00 

Вінницька 0,59 0,33 0,02 9 1,76 0,01 61 0,60 0,53 17 -1,62 0,04 3 -1,1 0,00 

Дніпропетр. 0,49 0,17 0,14 7 1,24 0,06 51 2,81 0,03 25 -1,79 0,04 7 -2,3 0,01 

Донецька 0,39 0,01 0,87 6 0,70 0,17 52 4,56 0,00 25 -1,86 0,01 8 -3,4 0,00 

Житомирська 0,34 0,03 0,72 7 2,37 0,00 62 5,25 0,00 18 -5,34 0,00 3 -2,3 0,00 

Закарпатська 5,79 -1,44 0,03 30 2,98 0,00 43 0,30 0,76 8 -1,41 0,00 4 -0,3 0,36 

Запорізька 0,45 -0,17 0,05 9 0,72 0,21 58 2,11 0,03 18 -1,55 0,05 5 -1,1 0,04 

Київська 0,31 0,10 0,10 6 0,95 0,06 63 3,50 0,00 19 -3,12 0,00 2 -1,1 0,00 

Кіровоградська 0,69 0,09 0,50 8 0,16 0,80 58 4,14 0,00 21 -2,98 0,00 2 -1,4 0,00 

Луганська 0,62 -0,03 0,81 8 0,41 0,58 56 3,93 0,00 21 -1,43 0,15 5 -2,9 0,00 

Львівська 1,77 0,44 0,04 13 1,92 0,01 53 4,59 0,00 18 -4,88 0,00 5 -2,1 0,00 

Миколаївська 0,21 0,03 0,70 5 0,39 0,59 61 -0,80 0,36 20 0,16 0,86 4 0,2 0,62 

Одеська 0,26 0,11 0,08 5 1,06 0,00 63 0,00 1,00 18 -1,24 0,09 4 0,2 0,67 

Полтавська 0,07 0,01 0,71 3 -0,20 0,72 68 3,33 0,01 16 -1,93 0,04 2 -1,2 0,00 

Рівненська 0,67 0,66 0,00 10 5,76 0,00 52 -2,18 0,04 23 -2,99 0,01 6 -1,3 0,05 

Сумська 0,26 -0,03 0,69 6 -0,40 0,46 63 3,22 0,00 18 -1,31 0,11 3 -1,5 0,00 

Тернопільська 0,94 -0,10 0,67 11 1,97 0,02 51 1,43 0,11 21 -1,86 0,06 6 -1,4 0,01 

Харківська 0,61 -0,41 0,00 7 0,28 0,59 59 4,43 0,00 21 -2,72 0,00 3 -1,6 0,00 

Херсонська 0,37 0,28 0,00 3 1,69 0,00 55 2,05 0,13 24 -3,73 0,00 7 -0,2 0,74 

Хмельницька 0,21 0,01 0,82 4 0,99 0,10 51 1,91 0,10 27 -0,69 0,35 8 -2,2 0,00 

Черкаська 0,97 -0,17 0,21 9 2,96 0,00 62 1,96 0,01 16 -3,58 0,00 2 -1,2 0,00 

Чернівецька 0,61 0,07 0,58 20 1,47 0,10 52 2,99 0,00 15 -2,62 0,00 2 -1,7 0,00 

Чернігівська 1,08 -0,24 0,10 9 -0,13 0,84 63 5,42 0,00 16 -3,63 0,00 2 -1,4 0,00 

Ів,-Франківська 3,22 -0,27 0,46 14 3,32 0,00 47 0,94 0,22 15 -2,22 0,00 11 -1,8 0,06 

Україна 0,85 -0,04 0,57 8 1,26 0,00 57 2,63 0,00 19 -2,38 0,00 5 -1,4 0,00 
1 – середнє значення величини, 2 – швидкість зміни величини за 10 років, 3 – статистична значущість зміни  
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Аналіз міжрічної мінливості втрат тепла організмом людини за рахунок 

вітрового охолодження, отримані за індексом вітрового охолодження Сайпла та 

Пассела (К0), також підтвердив тенденцію до зменшення холодового дискомфорту  

на всій території країни (рис. 4.9). Найбільш інтенсивні зміни відмічаються в 

північно-західній частині України, а саме Житомирській, Львівській та Волинській 

областях (45, 42, 41 ккал/м
2
год/10 років, відповідно) і практично не викликають 

сумнівів. На більшості території України  зменшення втрат тепла організмом 

людини за рахунок вітрового охолодження дуже ймовірне (90-99 %), а в південних 

областях країни – ймовірне.  

 

Рис. 4.9 Швидкість зміни величини індексу вітрового охолодження Сайпла та 

Пассела та її значущість (у чисельнику – статистична значущість (р), в знаменнику – 

швидкість зміни величини (λ, °С/ 10 років). 1981-2010 рр. 

 

Протягом останніх 30 років суттєве підвищення температури повітря і суттєве 

зниження середньої за добу швидкості вітру зумовило зменшення холодового стресу 

на рівні зросту людини. Аналіз міжрічної мінливості величини індексу холодового 

стресу WC показав тенденцію до зростання його величини у сучасний кліматичний 

період. Встановлено, що середні за сезон зміни значення WC ймовірно коливаються 
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від 0,3° С до 0,44 ° С за 10 років на всій території країни. На Закарпатті ці зміни 

дуже ймовірні (рис. 4.10) 

 

Рис. 4.10 Швидкість зміни величини холодового стресу WC та її значущість (у 

чисельнику – статистична значущість (р), в знаменнику – швидкість зміни величини 

(λ, °С/ 10 років)). 1981-2010 рр. 

 

Отже, в зимовий сезон зміни метеорологічних умов проявляються не лише у 

зміні термічного режиму, але й показників вітрового режиму, що зумовлює суттєве 

пом’якшення погодних умов. З початку ХХІ ст. в Україні спостерігається тенденція 

до зменшення холодового дискомфорту, про що свідчить зменшення величини 

індексів суворості зими Бодмана та вітрового охолодження Сайпла та Пассела і 

підвищенні WC. На більшості території України достовірність таких змін для 

досліджуваних індексів складає 90 – 99 %. Відбувся перехід значень індексу 

суворості зими з категорії «помірно сувора» в категорію «мало сувора». 

 

4.1.3 Комплекс кліматичних умов, що впливає на порушення 

терморегуляції організму людини. Як зазначалось вище, сумісний вплив на 

теплове навантаження людського організму температури і вологості повітря та 

швидкості його руху дозволяють оцінити еквівалентно-ефективна температура А. 

Міссенарда, та еквівалентно-ефективна температура Б. А. Айзенштата. Аналіз 
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мінливості середніх за сезон значень цих показників у сучасний кліматичний період 

свідчить про пом’якшення погодних умов в зимовий період. Встановлено, що ріст 

середньої за сезон еквівалентно-ефективної температур Міссенарда та Айзенштата, 

на відміну від росту температури повітря,  є статистично значущим на всій території 

України, а у північних, північно-східних областях, де інтенсивність цих змін 

найбільша, практично не викликає сумнівів або є дуже ймовірною (рис. 4.11). 

Інтенсивність зміни посилюється з півдня на північ і коливається від 0,7°С до 1,5°С 

за 10 років для ЕЕТ і від 0,9 °С до 2,5 °С за10 років для ЕЕТА, відповідно. 

 

а)                                                       б) 

Рис. 4.11 Швидкість зміни величини еквівалентно-ефективної температури 

Міссенарда (а) та еквівалентно-ефективної температури Айзенштата (б) та її 

значущість (у чисельнику – статистична значущість (р), в знаменнику – швидкість 

зміни величини (λ, °С/ 10 років) .  1981-2010 рр. 

 

4.2 Зміна комфортності кліматичних умов в літній сезон 

 

4.2.1 Кліматичні умови, що впливають на теплове навантаження 

організму. Дослідження мінливості середньої за літо температури повітря в Україні 

виявили, що з початку ХХІ ст. на всій території країни, спостерігається її 

підвищення в середньому на 0,8 °С за 10 років, і такі зміни практично не 

викликають сумнівів для більшої частини території країни, однак мають і 

регіональні особливості (рис. 4.12). 
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Встановлено що найвищі темпи росту характерні для південних областей 

країни – Одеської, Миколаївської, Херсонської та АР Крим (0,92 – 0,87 ° С/ 10 років) 

де їх ймовірність становить 99 %. Підвищення в східних областях відбувається 

менш інтенсивно, темпи зміни становить лише 0,28 – 0,4 ° С/ 10 років і їх 

статистична значущість – 66-90 %.  

 
а) середня температура  

 

б) мінімальна температура                                           в) максимальна температура  

 

Рис. 4.12 Швидкість та значущість зміни температури повітря в літній сезон (у 

чисельнику – статистична значущість (р), в знаменнику – швидкість зміни величини 

(λ, °С/ 10 років). 1981-2010 рр. 

 

Аналіз середньої, мінімальної та максимальної за добу температури повітря 

показав, що влітку підвищується не лише середня за сезон температура, а й середня 

максимальна та середня мінімальна температура (див. рис. 4.13). Встановлено, що 

ріст середньої температури значною мірою зумовлений підвищенням максимальної 

температури, темпи росту якої влітку значно перевищують швидкість зміни 
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мінімальної температури. ЇЇ швидкість зростає із заходу, північного заходу на схід і 

південний схід і коливається від 0,77° С/ 10 років до 1° С і більше за 10 років. На 

відміну від максимальної, швидкість зміни мінімальної температури влітку більш 

однорідна на всій території країни і коливається в межах 0,6 – 07 ° С за 10 років. 

Ймовірність зазначених змін становить 99 % майже на всій території країни (див. 

рис. 4.12). 

Проведений аналіз змін інших показників термічного режиму, які впливають 

на тепловий стан людини показав, що підвищення температури повітря, зумовило 

зростання кількості літніх днів (Тср≥ 15 ° C) та днів із високою температурою (Тmax≥ 

25 ° C) в Україні. Встановлено, що кількість літніх днів зростає з півдня, південного 

сходу на захід, північний захід від 1 – 2 до 7 – 8 і більше днів за 10 років. У цьому ж 

напрямку збільшується і ймовірність цих змін. Зміни повторюваності днів зі 

спекотною температурою більш однорідні на території країни і коливаються в 

межах 5 – 8 днів за 10 років. Ймовірність цих змін майже на всій території України 

становить 99 % і практично не викликає сумнівів (рис. 4.13).  

 

а)                                                                     б) 

Рис. 4.13 Швидкість та значущість зміни кількості днів із Тср≥ 15 ° C (а) та днів із 

Тmax≥ 25 °C (б) у літній сезон (у чисельнику – статистична значущість (р), в 

знаменнику – швидкість зміни величини (λ, °С/ 10 років) .  1981-2010 рр. 

 

Встановлено, що у сучасний кліматичний період в Україні зростає не лише 

кількість днів із високою температурою, підвищується також тривалість 

безперервного періоду з такими умовами. В середньому тривалість таких періодів в 
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країні зростає на 2 дні за 10 років і є дуже ймовірною. В північних та північно-

східних областях країни ці зміни є найінтенсивнішими – 3-4 дні за 10 років і 

практично не викликають сумнівів (рис. 4.14). 

 

а)                                                                 б) 

Рис. 4.14 Швидкість та значущість зміни середньої з максимальних тривалості 

безперервного періоду із високою температурою (а) та кількості тропічних ночей (б) 

в літній сезон (у чисельнику – статистична значущість (р), в знаменнику – швидкість 

зміни величини (λ, °С/ 10 років). 1981-2010 рр. 

 

На всій території України без винятку також збільшується кількість тропічних 

ночей. Майже у всіх адміністративних областях країни зміни практично не 

викликають сумнівів, крім Івано-Франківської, Житомирської, Чернігівської, 

Сумської та Луганської областей, де є дуже ймовірними. Інтенсивність змін зростає 

із півночі на південь від 1 до 6 – 7 днів /10 років (див. рис. 4.14). 

Підвищення температури повітря, кількості спекотних днів та тропічних 

ночей, максимальної тривалості безперервного спекотного періоду зумовлює 

збільшення теплового навантаження на організм людини. 

 

4.2.2 Метеорологічні умови, що модифікують дію температурного 

чинника. Аналіз режиму зволоження, який впливає на тепловий стан людини у 

теплий період, показав, що він також суттєво змінився у сучасний кліматичний 

період. Встановлено зниження середніх значень відносної вологості, зменшення 

повторюваності кількості днів із комфортними для людини умовами вологості 
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повітря (середня за добу відносна вологість від 40% до 60%) та збільшення випадків 

задухи. Проте, як показали дослідження ці зміни на території України проявляються 

по різному. 

З ймовірністю 90-99 % можна стверджувати про зменшення значень середньої 

за сезон відносної вологості повітря на 2-3 % за 10 років майже на усій території 

України (рис. 4.15). Винятком є Львівська та Івано-Франківська області де 

відмічається підвищення відносної вологості. Проте, хоча ці зміни є не суттєвими  (у 

межах 1% за 10 років), ймовірність їх становить 43-62 %.  

 

Рис. 4.15 Швидкість та значущість зміни середньої відносної вологості повітря в 

літній сезон (в чисельнику – статистична значущість (р), в знаменнику – швидкість 

зміни величини (λ, °С/ 10 років). 1981-2010 рр. 

 

Встановлено, що кількість днів із комфортною для людини відносною 

вологістю в межах 40-60 % ймовірно та дуже ймовірно зменшувалась на 3 – 4 днів  

за 10 років майже на всій території країни за винятком західного регіону (рис. 4.16). 

У Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській 

областях зміна кількості днів із такими умовами малоймовірна (до 10-33 %) та не 

суттєва. Лише у Волинській, Тернопільській та Львівській областях відмічалась 

тенденція до збільшення повторюваності комфортних для людини умов вологості. 

Натомість суттєво зросла кількість випадків задухи, особливо у західному 

регіоні – до 2 днів за 10 років, причому за винятком Сумської, Луганської та 
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Донецької областей зміни статистично значущі і на окремих територіях західного 

регіону країни практично не викликають сумнівів (див. рис. 4.16). 

 

а)                                                                 б) 

Рис. 4.16 Швидкість та значущість зміни кількості днів із відносною вологістю 40-60 

% (а) та кількості днів із задухою (б) у літній сезон (у чисельнику - статистична 

значущість (р), в знаменнику – швидкість зміни величини (λ, °С/ 10 років). 1981-

2010 рр. 

 

Отже, проявами змін режиму зволоження, в Україні у сучасний кліматичний 

період у літній сезон є зменшення відносної вологості на 2-3 %, ріст кількості днів із 

задухою на 1-2 дні за 10 років, за винятком східних областей, та зменшення на 2-3 

дні за 10 років кількості днів із комфортною для людини вологістю повітря. 

Виявлені тенденції змін для більшості території країни статистично значущі 

(ймовірність більше 66 %).  

 

4.2.3 Комплекс метеорологічних умов, що впливає на порушення 

терморегуляції організму людини. Значне підвищення влітку температури повітря, 

особливо максимальної, свідчить про збільшення теплового навантаження на 

організм людини. Аналіз міжрічної мінливості величини еквівалентно-ефективної 

температури Міссенарда показав, що на всій території країни у сучасний 

кліматичний період значення ЕЕТ зростають від 0,8 до 1,28 ° С за 10 років і ці зміни 

практично не викликають сумнівів (табл. 4.2). Аналогічні зміни характерні і для 

радіаційної еквівалентно-ефективної температури. Проте швидкість її зміни дещо 
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нижча і коливається від  0,6 до 1,0 ° С за 10 років. Найінтенсивніші зміни характерні 

для Чернівецької, Житомирської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської областей. 

Швидкість зміни у межах 1°С за 10 років характрона також для АР Крим та 

Херсонської області (табл. 4.2). Саме на цих територіях найбільше зростає теплове 

навантаження на організм людини. 

 

Таблиця 4.2 

Швидкість зміни біокліматичних показників у літній сезон в Україні та її 

значущість (1981-2010 рр.) 

Область, регіон 
ЕЕТ, ° С РЕЕТ, ° С 

1 
λ

2
 р

3 1 
λ

2
 р

3 

Крим 15,39 1,01 0,00 24,77 0,84 0,00 

Вінницька  13,06 0,96 0,00 22,84 0,80 0,00 

Волинська 12,22 0,98 0,00 22,14 0,81 0,00 

Дніпропетровська 14,37 0,89 0,00 23,92 0,74 0,00 

Донецька 14,37 0,92 0,00 23,93 0,77 0,00 

Житомирська 12,28 1,13 0,00 22,19 0,94 0,00 

Закарпатська 11,96 0,91 0,00 21,93 0,75 0,00 

Запорізька 15,42 0,85 0,00 24,80 0,71 0,00 

Івано-Франківська 10,10 0,97 0,00 20,38 0,80 0,00 

Київська 13,13 0,96 0,00 22,89 0,80 0,00 

Кіровоградська 14,02 0,95 0,00 23,63 0,79 0,00 

Луганська 14,40 0,74 0,01 23,95 0,61 0,01 

Львівська 11,69 0,91 0,00 21,70 0,76 0,00 

Миколаївська 15,09 0,79 0,00 24,52 0,66 0,00 

Одеська 15,19 0,94 0,00 24,61 0,78 0,00 

Полтавська 13,89 0,80 0,00 23,53 0,67 0,00 

Рівненська 11,95 1,06 0,00 21,92 0,88 0,00 

Сумська 12,85 0,81 0,00 22,66 0,67 0,00 

Тернопільська 11,85 0,88 0,00 21,84 0,73 0,00 

Харківська 13,95 0,81 0,00 23,58 0,68 0,00 

Херсонська 15,43 0,99 0,00 24,81 0,82 0,00 

Хмельницька 11,73 0,87 0,00 21,74 0,72 0,00 

Черкаська 13,73 1,02 0,00 23,40 0,85 0,00 

Чернівецька 10,99 1,28 0,00 21,12 1,06 0,00 

Чернігівська 12,97 0,99 0,00 22,76 0,82 0,00 

Україна  13,52 0,94 0,00 23,22 0,78 0,00 

1 – середнє значення величини, 2 – швидкість зміни величини за 10 років, 3 – статистична  значущість зміни  
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4.3 Метеорологічні умови, що опосередковано впливають на 

комфортність кліматичних умов для людини 

 

Зміна клімату, що спостерігається в Україні протягом останніх десятиріч, 

проявляється і в зміні метеорологічних умов що опосередковано впливають на 

тепловий стан людини. Дослідження міжрічної мінливості метеорологічного 

потенціалу розсіювальної здатності атмосфери показали, що в Україні практично не 

викликає сумнівів наявність тенденції до зниження потенціалу самоочищення 

атмосфери протягом 1981 – 2010 рр. про що свідчить зниження коефіцієнту 

самоочищення атмосфери на 0,1 бал за 10 років, (рис. 4.17). Метеорологічні умови, 

які впливають на здатність атмосфери до самоочищення суттєво змінились з 

середини 90-х років ХХ ст. Як видно з рисунку 4.17 вони з категорії «сприятливі» 

для розсіювання домішок (К > 1,2) перейшли до категорії «обмежено сприятливі» 

(0,8 ≤ К ≤ 1,2).  

 

  

Рис. 4.17 Міжрічна мінливість 

середнього значення коефіцієнту К. 

1981-2010 рр.   

Рис. 4.18 Швидкість та значущість зміни К (у 

чисельнику – статистична значущість, в 

знаменнику – швидкість зміни величини за 10 

років). 1981-2010 рр. 

 

Просторовий аналіз зміни здатності атмосфери до самоочищення показав, що 

її зниження характерно майже для усієї території країни (рис. 4.18). Винятком є 
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Сумська та Харківська області де здатність атмосфери до самоочищення дуже 

ймовірно зростає на 0,2 та 0,14 бали за 10 років, відповідно, та Полтавська і 

Миколаївська області де такі зміни є ймовірними (66 – 90 %) і становлять 0,14 балів 

за 10 років. Значиме зниження (ймовірність вище 66 %) здатності атмосфери до 

самоочищення спостерігається у Волинській, Львівській, Рівненській, 

Закарпатській, Житомирській, Вінницькій та Херсонській областях. На решті 

території України зміни статистично не значимі.  

Аналіз зміни умов самоочищення атмосфери показав, що вони значною мірою 

зумовлені змінами метеорологічних умов які сприяють розсіюванню та 

накопиченню забруднюючих речовин в атмосфері, складових коефіцієнту 

самоочищення атмосфери. 

Сприятливими для розсіювання домішок є наявність опадів та швидкість вітру  

6м/с і більше у той час як накопиченню забруднюючих речовин сприяє  штильова 

погода та туман. Аналіз динаміки цих складових дозволяє виявити ті чинники, за 

рахунок яких відбувається зміна здатності атмосфери до самоочищення. Проведені 

дослідження показали, що погіршення здатності атмосфери до самоочищення в 

Україні відбувається внаслідок як зменшення повторюваності умов, сприятливих 

для виведення домішок, так і за рахунок збільшення кількості днів з 

несприятливими умовами для розсіювання (рис. 4.19).  

 

Рис. 4.19 Кількість днів зі сприятливими та несприятливими для самоочищення 

атмосфери метеорологічними умовами 
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Дуже ймовірно (ймовірність 90 – 99 %) в Україні протягом 1981-2010 рр. 

спостерігається зменшення кількості днів зі сприятливими умовами для очищення 

атмосфери. Ця зміна становить 4 дні за 10 років. Також, дуже ймовірним є 

збільшення повторюваності умов, сприятливих для накопичення домішок – 2 дні за 

10 років. Зазначимо, що темпи зміни складових коефіцієнту самоочищення 

атмосфери К не однакові: погіршення сприятливих умов відбувається вдвічі 

швидше, ніж зростання умов несприятливих для розсіювання домішок. Вплив 

кожного з цих чинників на К, накладається та посилюється що, зрештою, приводить 

до зниження потенціалу самоочищення атмосфери і зниження комфортності 

середовища проживання людини. 

Дослідження міжрічної мінливості метеорологічних умов, сприятливих для 

накопичення та розсіювання забруднюючих речовин показали що на території 

України їхні зміни проявляються по різному (рис. 4.20).  

 

Рис. 4.20 Швидкість та значущість зміни кількості днів зі сприятливими (а) та 

несприятливими (б) для самоочищення атмосфери метеорологічними умовами (у 

чисельнику – статистична значущість, в знаменнику – швидкість зміни величини за 

10 років). 1981-2010 рр. 

 

Практично не викликає сумнівів збільшення повторюваності умов, 

сприятливих для накопичення домішок у Рівненській, Черкаській, Волинській, 

Житомирській та Херсонській областях на 5 – 22 днів за 10 років. У Львівській, 

Тернопільській та Вінницькій областях такі зміни є дуже ймовірними і становлять 5 

б) а) 
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– 7 днів за 10 років. Натомість, з достовірністю 90 –99 % можна стверджувати, що в 

Сумській, Харківській та Полтавській областях кількість днів сприятливих для 

накопичення домішок в атмосфері зменшується на 5 – 8 днів за 10 років, що 

свідчить про покращення умов для самоочищення атмосфери в регіоні.  

Встановлено, що майже на всій території України кількість днів з 

метеорологічними умовами, сприятливими для розсіювання домішок в атмосфері 

зменшується і ці зміни є статистично значимими (р ≤ 0,34). Швидкість зміни 

становить 4-10 днів за 10 років (див. рис. 4.20). Винятком є Рівненська, 

Тернопільська, Полтавська, Миколаївська та Херсонська області, де спостерігаються 

протилежні за напрямком тенденції. Проте, лише у Тернопільській області 

підвищення повторюваності умов, сприятливих самоочищенню атмосфери є 

суттєвим (3 дні за 10 років, р = 0,31).  

Як зазначалось вище, накопиченню забруднюючих речовин сприяють тумани 

та штильова погода. У таблиці 4.3 представлено регіональні особливості міжрічної 

зміни величини коефіцієнту самоочищення атмосфери К та його складових і їх 

достовірність. Аналіз отриманих даних показав, що на всій території України дуже 

ймовірним є зниження кількості днів з туманом у сучасний кліматичний період. Для 

північно-східних областей країни швидкість змін найбільша і становить 4 – 5 дні за 

10 років. У південно-західних областях їх інтенсивність менша – 1 – 3 дні за 10 

років. Зміни статистично значимі на всій території за винятком Закарпаття. 

Для вітрової складової індексу самоочищення атмосфери К у досліджуваний 

період характерна одно направленість змін по території, що стосується як і 

штильових умов так і кількості днів із сильним вітром. Причому зміни є статистично 

значущими. В середньому для України темп зниження кількості днів із сильним 

вітром і темп збільшення числа штильових днів однаковий – 5 днів за 10 років (р = 

0,0001). Дослідження показали, що найбільше кількість днів з штилем зростає на 

заході, де швидкість зміни становить 11 – 26 днів за 10 років і практично не 

викликає сумнівів. На сході цей процес менш виражений  (3 дні за 10 років, р = 

0,07). 
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На здатність атмосфери розсіювати домішки, як зазначалось вище, впливає 

швидкість вітру 6 м/с і більше та опади. Аналіз міжрічної мінливості кількості днів 

зі швидкістю 6 м/с і більше показав, що їх повторюваність у сучасний кліматичний 

період знижується на всій території України (див. табл.4.3). Найбільш інтенсивно 

цей процес відбувається у східному регіоні країни, де зміни становлять 8 – 11 днів за 

10 років і практично не викликають сумнівів (р ≤ 0,01).  

Таблиця 4.3 

Коефіцієнти лінійних трендів та статистична значущість тренду величини К і 

його складових в Україні та областях. 1981-2010 рр. 

Область,  

країна 

Фактори сприятливі для: Коефіцієнт 

самоочищен

ня 

атмосфери К 

розсіяння домішок накопичення домішок 

опади
1
 вітер

2
 штиль

3
 туман

4
 

а
5
 р

6
 а

5
 р

6
 а

5
 р

6
 а

5
 р

6
 а

5
 р

6
 

АР Крим  -1,2 0,68 -5,7 0,00 0,5 0,43 -1,2 0,27 -0,08 0,30 

Волинська 2,9 0,29 -7,2 0,00 11,4 0,00 -3,0 0,01 -0,4 0,01 

Вінницька 2,7 0,28 -2,6 0,01 8,1 0,00 -1,8 0,30 -0,11 0,02 

Дніпропетровська 4,7 0,09 -8,9 0,00 7,2 0,00 -4,2 0,02 -0,12 0,10 

Донецька 1,3 0,66 -11,4 0,00 3,1 0,07 -4,8 0,02 -0,08 0,19 

Житомирська 5,2 0,03 -8,2 0,00 10,5 0,00 -4,1 0,01 -0,24 0,02 

Закарпатська -0,7 0,76 -1,3 0,03 5,2 0,11 -0,4 0,80 -0,03 0,08 

Запорізька -1,0 0,68 -5,3 0,00 4,0 0,03 -4,3 0,01 -0,07 0,23 

Київська 0,3 0,88 -4,7 0,00 5,3 0,00 -3,9 0,00 -0,13 0,11 

Кіровоградська -1,2 0,57 -5,7 0,00 1,6 0,50 -3,0 0,10 -0,06 0,36 

Луганська 3,3 0,23 -8,7 0,00 1,5 0,61 -2,5 0,05 -0,02 0,83 

Львівська 2,1 0,39 -6,3 0,00 8,7 0,00 -0,9 0,43 -0,19 0,00 

Миколаївська 3,5 0,21 -0,8 0,36 0,4 0,86 -3,0 0,03 0,14 0,23 

Одеська 1,0 0,73 -1,5 0,14 5,2 0,00 -2,2 0,19 -0,11 0,22 

Полтавська 4,4 0,12 -3,4 0,00 0,8 0,57 -5,8 0,00 0,19 0,14 

Рівненська 6,0 0,02 -3,8 0,00 26,4 0,00 -4,3 0,00 -0,82 0,00 

Сумська -0,1 0,96 -4,2 0,00 -1,6 0,31 -7,0 0,00 0,2 0,02 

Тернопільська 5,3 0,05 -2,0 0,11 8,2 0,00 -3,0 0,10 -0,11 0,33 

Харківська 4,9 0,09 -5,6 0,00 0,2 0,87 -5,8 0,00 0,14 0,06 

Херсонська 3,5 0,15 -3,3 0,03 8,2 0,00 -3,0 0,09 -0,23 0,03 

Хмельницька 4,9 0,04 -6,4 0,00 4,0 0,03 -4,5 0,00 -0,04 0,76 

Черкаська 2,7 0,39 -5,2 0,00 14,9 0,00 -2,9 0,07 -0,34 0,00 

Чернівецька 0,0 0,99 -7,4 0,00 5,1 0,11 -3,0 0,22 -0,08 0,19 

Чернігівська 2,3 0,38 -5,2 0,00 2,3 0,27 -3,0 0,08 -0,05 0,45 

Івано-Франківська 3,5 0,15 -5,3 0,00 8,0 0,02 -5,9 0,02 -0,08 0,43 

Україна  1,1 0,48 -5,0 0,00 5,1 0,00 -2,6 0,02 -0,1 0,00 
1- кількість днів з  опадами ≥ 1 мм , 2-кількість днів з вітром  ≥ 6м/с, 3- кількість днів зі штилем, 4 - кількість 

днів з туманом, 5 - коефіцієнт лінійного тренду / 10 років, 6- статистична значущість тренду 
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Встановлено, що середня за рік швидкість вітру в Україні у сучасний 

кліматичний період становить 2,7 м/с, а середня з максимальних за 8 строків 

спостереження – 4,6 м/с. Протягом останніх 30 років практично не викликає 

сумнівів зменшення цих показників на 7 % та 6 % за 10 років. Однак, абсолютні 

максимуми швидкості вітру у сучасний кліматичний період не змінились і можуть 

сягати 35 м/с і більше.  

Співвідношення кількості днів із сильним вітром до кількості штильових днів 

характеризує вітровий компонент коефіцієнту самоочищення атмосфери. Значення 

більше 1 вказують на те, що переважають сильні вітри, сприятливі для розсіяння 

домішок, менше 1 – дні зі штилем, що сприяють застоям повітря. Проаналізовано 

зміну співвідношення кількості днів із сильним вітром до кількості штильових днів 

за 1971-2010 рр.  

Встановлено, що за досліджуваний період величина співвідношення 

повторюваності сильних вітрів до штилю зменшилась від 1,45 у 1971 р. до 0,25 у 

2010 р., Такі зміни свідчать про зниження здатності атмосфери розсіювати домішки. 

При знижені середньої за рік швидкості вітру на 1 м/с величина співвідношення 

зменшилась у 6 разів (рис. 4.21). Отримані висновки узгоджуються із результатами 

досліджень інших країн [114] і не суперечать глобальним тенденціям зміни режиму 

вітру [85]. 

 

Рис. 4.21 Зміна співвідношення річної кількості днів із сильним вітром до числа 

штильових днів в Україні 

 

Як і сильний вітер, опади також впливають на здатність атмосфери до 

самоочищення. Аналіз міжрічної мінливості кількості днів з опадами 1 мм і більше 
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за добу, які впливають на концентрацію забруднюючих речовин в атмосфері, 

показав, що їх повторюваність у сучасний кліматичний період  суттєво не змінилась. 

Винятком є Дніпропетровська, Харківська, Житомирська, Рівненська, Тернопільська 

та Хмельницька області, де спостерігається тенденція до збільшення їхньої 

повторюваності – 5 – 6 днів за 10 років (див. табл. 4.3).  

Кількісно оцінити вплив зміни складових К на його величину дозволяє метод 

аналізу чутливості показників [115]. В основі методу лежить оцінка зміни 

досліджуваного показника залежно від зміни його складових, окремо один від 

одного. Таке припущення в природі рідко відповідає дійсності, однак для 

визначення ступеню впливу зміни конкретного параметру на об’єкт дослідження є 

виправданим. Даний метод є достатньо простим і передбачає найменшу кількість 

припущень. Його основним недоліком є те, що він не дає кількісно точної оцінки 

впливу зміни вхідного параметру на досліджуваний об’єкт – оцінка здійснюється за 

крутизною кривих на графіку. Показники якісно диференціюються від тих, що 

здійснюють «сильний» вплив до тих, вплив яких «не значний».  

Зміст кривих в тому, що вони ілюструють на скільки відсотків зміниться 

загальний показник при зміні його складової на 1 %, і дозволяють упорядковувати 

складові за ступенем їх впливу на досліджуваний показник. Результати аналізу 

чутливості коефіцієнту самоочищення атмосфери К до зміни його складових 

представлено на рисунку 4.22. Базовим періодом для визначення кліматичної норми 

показників обрано 1981-2010 рр.  

 

Рис. 4.22 Чутливість коефіцієнту самоочищення К до зміни його складових  
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Аналіз графіку (див. рис. 4.23) дозволяє зробити висновок, що найбільші зміни 

здатності атмосфери розсіювати домішки пов'язані зі зменшенням кількості днів з 

опадами та збільшенням повторюваності туманів. Зміна цих показників на 10 % 

зумовлює зниження величини К на 8,1 та 5,1% відповідно. 

 

Висновки до розділу 4 

 

З початку ХХІ ст. в Україні кліматичні умови, що впливають на теплове 

навантаження організму людини змінилися.  

В зимовий сезон зростання як середньої, так і мінімальної та максимальної 

температури повітря відмічається по всій території України, однак лише для 

мінімальних температур, ріст яких є найінтенсивнішим, зміни статистично значущі. 

Підвищення температури ймовірно призвело до зменшення кількісті зимових днів, 

днів з морозом та різкими змінами температури протягом доби, особливо на сході 

країни. Кількість днів з сильним морозом залишилась без змін, а максимальна 

тривалість періоду з такими умовами навіть ймовірно зросла на 1 день/ 10 років у 

західному та східному регіонів. 

Відмічаються зміни кліматичних умов, які впливають на вітрове охолодження 

організму людини. Середня швидкість вітру взимку зменшується у середньому на 10 

% за 10 років. Напрямок змін однаковий для всієї території країни, однак 

ймовірність коливається від 66 до 99%. Внаслідок суттєвого зниження як середньої 

так і максимальної швидкості вітру, відбувся перерозподіл кількості днів із різним 

аеродинамічним ефектом: знизилась кількість днів із сильним динамічним 

навантаженням на людину (3 – 5 дні/10 років) та днів не рекомендованих для 

рекреаційної діяльності (1 – 2 дні / 10 років) та зросла кількість днів із легким вітром 

і тихим вітром (3 – 4 та 2 – 3 дні/10 р., відповідно). 

Підвищення температури повітря та зниження швидкості вітру зумовили 

зменшення втрат тепла організмом людини за рахунок вітрового охолодження, 

зниження холодового дискомфорту і холодового стресу та зменшення суворості 



148 
 

зими на всій території країни. На значній частині України зима із категорії «помірно 

сувора» перейшла в категорію «мало сувора ».  

У літній сезон ріст температури відбувається вдвічі інтенсивніше, ніж зимою: 

середня за сезон температура повітря зростає зі швидкістю 0,8 °С за 10 років. Такі 

зміни, зумовлені ростом як мінімальної так і максимальної температури. При цьому, 

темпи зміни максимальної температури перевищують швидкість зміни мінімальної. 

Як наслідок, зростає кількість літніх і спекотних днів, збільшується тривалість 

безперервного спекотного періоду, зростає кількість тропічних ночей.  

Зміна температури повітря супроводжується зниженням середніх значень 

відносної вологості, зменшенням повторюваності кількості днів із комфортними для 

людини умовами вологості повітря та збільшенням випадків задухи. Як наслідок, 

збільшується величина ЕЕТ, РЕЕТ, НІ що свідчить про зростання теплового стресу 

та теплового навантаження на організм людини. 

Виявлено, що змінюються також і кліматичні чинники, які опосередковано 

впливають на комфортність кліматичних умов, зокрема, встановлено зниження 

потенціалу самоочищення атмосфери. Метеорологічні умови, які впливають на 

здатність атмосфери до самоочищення з категорії «сприятливі» для розсіювання 

домішок перейшли до категорії «обмежено сприятливі». Такі зміни характерні 

майже для усієї території країни, за винятком Сумської та Харківської областей. 

Встановлено, що погіршення здатності атмосфери до самоочищення в Україні 

відбувається внаслідок як зменшення повторюваності умов, сприятливих для 

виведення домішок, так і за рахунок збільшення кількості днів з несприятливими 

умовами для розсіювання. Погіршення сприятливих умов відбувається вдвічі 

швидше, ніж зростання умов несприятливих для розсіювання домішок. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [109-112, 116-119]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЙМОВІРНІ ЗМІНИ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ, ЩО ФОРМУЮТЬ 

БІОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ДО СЕРЕДИНИ ХХІ СТ 

 

 

Основним інструментом реконструкції кліматів минулого та проекції його 

майбутнього стану є моделі загальної циркуляції атмосфери та океану (МЗЦАО), які 

охоплюють всю планету і враховують процеси, що відбуваються у всіх ланках 

кліматичної системи (атмосфера-океан-суходіл-кріосфера-біосфера) та їх взаємодію 

один з одним [120]. Вхідними матеріалами для їх розрахунку є дані глобальної 

мережі спостережень та сценарії емісії парникових газів і аерозолів, які залежать від 

можливого соціально-економічного розвитку людства. Сценарії емісії парникових 

газів розроблені Міжурядовою групою експертів із змін клімату і затвердженні у 

2000 році (Special Report on Emission Scenarios – SRES)[121].  

Для дослідження кліматичних змін окремих регіонів чи країн використовують 

регіональні кліматичні моделі (РКМ), за допомогою яких можна отримати більш 

точний прогноз на основі розрахунків глобальної моделі [86]. На даний час 

розроблено значну кількість РКМ, які з певною похибкою описують особливості 

регіонального клімату. Саме адекватність опису – є головним критерієм їх 

використання для досліджень клімату певної території.  

Оцінку та верифікацію 12 РКМ для їх застосування на території України 

проведено Краковською С.В. [87]. Проведена автором  верифікація середніх за рік  

та місяць і значень приземної температури повітря та кількості опадів за даними 

бази  E-OBS для території України, показала, що найбільш оптимальною для 

прогнозу зміни клімату на середньо- і довгострокову є модель REMO, з крайовими 

умовами МЗЦАО ECHAM5, (розробник Інститут метеорології Макса-Планка, 

Гамбург, Німеччина) [88]. Також, відповідність кліматичної інформації РКМ REMO 

фактичним даним спостережень для території України підтверджена у роботі [89], в 

якій верифікацію проекції показників термічного режиму здійснено за даними 
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фактичних спостережень та оцінено здатність моделі REMO/ ECHAM5 відображати 

зміну середніх багаторічних значень показників і їх тренд для всіх областей України 

в період найбільш інтенсивних змін кліматичної системи.  

Модель REMO/ ECHAM5 в Україні успішно застосована для вирішення 

прикладних задач в гідрометеорології: дослідження сильних опадів та паводків в 

Карпатах [122], оцінки змін клімату водно-болотних та лісових екосистем 

Українського Полісся [123]. Результати оцінок та успішно реалізовані дослідження 

показують високу здатність РКМ REMO/ECHAM5 відображати особливості 

регіонального клімату досліджуваної території і може бути використана для оцінки 

зміни комфортності кліматичних умов в Україні.  

У роботі розрахунки проекцій зміни кліматичних умов, що формують 

біокліматичні ресурси в Україні до середини ХХІ ст., виконані за даними РКМ 

REMO-ЕСНАМ5 отриманими в рамках Європейського проекту Ensemble–based 

Predictions of Climate Changes and their Impacts (FP–6 ENSEMBLES) для сценарію 

А1В [124]. Цей сценарій передбачає зростання кількості населення до середини ХХІ 

ст., скорочення емісії парникових газів та збалансоване використання викопних та 

відновлювальних джерел енергії. SRES А1В за величиною радіаційного впливу 

співставний зі сценарієм RCP6.0 [85]. Горизонтальний крок регулярної сітки РКМ 

REMO-ЕСНАМ5 25 км.  

 

5.1 Проекції зміни кліматичних умов у зимовий сезон 

 

5.1.1 Ймовірні зміни показників термічного режиму, режиму вітру та 

вологості. Аналіз зміни середніх багаторічних значень показників термічного 

режиму, які впливають на тепловий стан людини, показав що за реалізації сценарію 

А1В на середину ХХІ ст. з ймовірністю 99 % очікується значиме підвищення 

приземної температури повітря в зимовий сезон, порівняно з сучасним кліматичним 

періодом (рис. 5.1 (б), табл. В.1). Температура повітря у зимовий сезон у середньому 

може підвищитися на 1,4 ° С. Інтенсивність змін зростатиме із заходу на схід, 

сягаючи максимуму в 2 °С у Луганській та Донецькій областях. Як видно із рисунків 
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3.1 та 5.1 у 2021-2050 рр. середня за зиму температура повітря в Україні може 

змінюватися від -3 °С до  3 °С. Додатні за зиму температури у середині століття уже 

відмічатимуться не лише на півострові Крим, як у сучасний кліматичний період, а й 

на материковій частині України. 

 

Рис. 5.1 Очікувані середні багаторічні значення (а) середньої за зиму температури 

повітря у 2021-2050 рр. та їх зміна (б) відносно сучасного кліматичного періоду 

(1981-2010 рр.) 

 

Найнижчі температури (- 3 °С і нижче) також відмічатимуться у північно-

східних областях країни, високогірних районах Карпат, на сході Подільської 

височини та Волинському пасмо, однак їх значення можуть стати на 2 ° С вищі ніж 

ті, що відмічають у сучасний період. Можна очікувати, що за реалізації сценарію 

А1В, з карти просторового розподілу середніх за зиму багаторічних значень 

температури повітря в середині століття зникнуть ізотерми -5 ° С та -4  С (див. 

рис. 5.1).  

Встановлено, що на більшій частині території України середні за сезон  

багаторічні значення швидкості вітру до середини ХХІ ст. можуть знизитись до7 % 

у порівнянні із сучасним періодом і будуть становити 2-3 м/с для рівнинної частини 

та 4 м/с для зон із підвищеною вітровою активністю (рис. 5.2, рис. 5.3). Однак лише 

для північних, північно-східних та східних районів України такі зміни є статистично 

значущими (ймовірність більше 66 %). Слід зазначити, що в окремих районах 

Закарпатської, Львівської, Херсонської областях та Криму зміни протилежні за 

напрямком, однак вони малоймовірні та не суттєві, лише в південно-західному 
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районі узбережжя Кримського півострову ці зміни є статистично значущими (табл. 

В.1). 

 

Рис. 5.2 Очікувані середні багаторічні значення середньої за зиму швидкості вітру у 

2021-2050 рр. 

 

Рис. 5.3 Зміна у відсотках середніх багаторічних значень середньої за зиму 

швидкості вітру у 2021-2050 рр. відносно сучасного кліматичного періоду та її 

значущість  

 

За реалізації сценарію А1В середні за сезон значення відносної вологості у 

середині ХХІ ст. на більшій частині території України ймовірно зростуть на 1-2 %. 
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Найінтенсивніше відносна вологість збільшиться на Закарпатті. Однак, лише в 

Київській, Закарпатській, окремих районах Чернігівської, Сумської, Черкаської та 

Вінницької областях очікувані зміни є статистично значущі (рис. 5.4, рис. 5.5). 

Найбільший ріст відносної вологості (до 2 %) очікується на Закарпатті.  

 

Рис. 5.4 Очікувані середні багаторічні значення середньої за зиму відносної 

вологості повітря у 2021-2050 рр.  

 

Рис. 5.5 Зміна середніх багаторічних значень середньої за зиму відносної вологості у 

2021-2050 рр. відносно сучасного кліматичного періоду та її значущість 

 

Натомість в окремих районах Запорізької та Донецької областей, а саме в 

прибережній частині Азовського моря, можна очікувати статистично значущі 

зниження відносної вологості у межах 1 %. Прогнозується, що в середині ХХІ ст. на 
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півдні України та в гірських районах країни значення середньої за зиму відносної 

вологості коливатимуться в межах від 65% до 70 %, на решті території від 75% до 77 

% (див. рис. 5.5).  

 

5.1.2 Зміна комфортності комплексу кліматичних умов. Зміни термічного 

режиму, режиму вітру та зволоження суттєво впливатимуть і на зміну тепловідчуття 

та теплове навантаження організму людини до середини ХХІ століття. 

Встановлено, що за реалізації сценарію А1В усередині ХХІ століття можна 

очікувати подальше зменшення негативного впливу комплексу метеорологічних 

умов на тепловий стан людини взимку. Аналіз можливих змін суворості зими 

показав, що суттєве підвищення температури повітря взимку зумовить подальше 

зменшення її суворості на всій території країни. На карті просторового розподілу 

значень індексу суворості зими Бодмана у 2021-2050 рр. ймовірно зникнуть ізолінії 

2,6 та 2,4 що свідчить про зменшення суворості зими та скорочення площі території, 

де відмічаються помірно суворі зими. Натомість майже для усієї території України 

стануть характерними мало суворі зими (рис. 5.6). Лише на високогір’ї Українських 

Карпат, Волинській височині, західних схилах Середньоросійської височини, 

Донецькому кряжі та в окремих районах на узбережжі Чорного та Азовського морів 

зима у середині ХХІ ст. залишиться помірно суворою, але її суворість також 

зменшиться на 0,2 бали.  

 

Рис. 5.6 Очікувані середні багаторічні значення індексу суворості погоди Бодмана у 

2021-2050 рр.  
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Згідно розрахованих значень проекцій зміни індексу вітрового охолодження 

Сайпла та Пассела у 2021-2050 рр. величина втрат тепла організмом людини у 

зимовий сезон також знизиться, порівняно з 1981-2010 рр. За реалізації сценарію 

А1В можна очікувати зменшення площі територій, де спостерігаються холодні 

погодні умови, які зумовлюють втрати тепла організмом людини від 800 ккал/м
2
год 

до 1000 ккал/м
2
год. В середині ХХІ століття в Україні не виділятимуться території із 

дуже холодними погодними умовами, де втрати тепла людиною перевищують 

950 ккал/м
2
год. Втрати тепла більше 900 ккал/м

2
год будуть можливі лише в окремих 

районах Волино-Подільської височини, на західних схилах Середньоросійської 

височини та на Донецькому кряжі. Натомість, розшириться зона із прохолодними 

погодними умовами, коли тепловтрати організму менше 850 ккал/м
2
год. Такі 

погодні умови будуть характерні для Закарпаття, Кримського півострову, значної 

території Полісся, особливо Житомирського, Київського та Чернігівського, степової 

зони та окремих районів лісостепу, особливо західного. Найменші втрати тепла 

організмом людини за рахунок вітрового охолодження у середині ХХІ ст. 

спостерігатимуться в південних областях України та на Закарпатті (рис. 5.7).  

 

Рис. 5.7 Очікувані середні багаторічні значення втрат тепла організмом людини за 

рахунок метеорологічних умов у 2021-2050 рр. Індекс вітрового охолодження 

Сайпла та Пассела 
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Аналіз проекцій зміни величини холодового навантаження взимку за 

еквівалентно-ефективною температурою Міссенарда свідчить, що в Україні у 

середині ХХІ ст. за реалізації сценарію А1В переважатимуть помірно холодні умови 

погоди. На противагу сучасному періоду, коли майже на всій території України 

спостерігається сильне холодове навантаження з середньою за сезон величиною ЕЕТ 

нижче -12° С, до середини ХХІ століття ця територія скоротиться майже на 

половину. Еквівалентно-ефективна температура в межах від -6° С до -12° С, що 

відповідає категорії тепловідчуття «помірно холодно» спостерігатиметься на Поліссі 

(Житомирське та Київське), Закарпатті, Прикарпатті та степовій зоні країни 

(рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8 Очікувані середні багаторічні значення ЕЕТ у 2021-2050 рр.  

 

Площа території, де відмічається сильне холодове навантаження на тепловий 

стан людини за рахунок метеорологічних умов (ЕЕТ в межах від -12° С до -18° С, 

категорія «холодно»), може суттєво скоротитись у північно-східних та східних 

регіонах України, а на заході країни – зрости, особливо на Волино-Подільській 

височині та на заході Поліської низовини (див. рис. 5.8). У південних та західних 

областях країни значення ЕЕТ коливатимуться від -6° С до -12 ° С. За такої 

температури тепловідчуття людини потрапляють до категорії «помірно холодно», 

можливе переохолодження та обмороження відкритих ділянок тіла (див. табл. 2.1). 
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Помірне теплове навантаження, коли метеорологічні умови лишаються 

дискомфортними, проте відсутня загроза обмороження відкритих ділянок тіла навіть 

за відсутності фізичної активності, спостерігатиметься в середині ХХІ століття на 

південному березі Криму та на Закарпатті (див. рис.5.8). У цих регіонах взимку 

еквівалентно-ефективна температура коливатиметься від 0° С до -6° С, що 

відповідає категорії тепловідчуття «дуже прохолодно», а метеорологічні умови 

можуть зумовити переохолодження організму (див. табл. 2.1) 

Оцінка можливих змін метеорологічних умов, які впливають на холодовий 

стрес організму людини в зимовий сезон показала, що згідно розрахованих значень 

індексу холодового стресу WC усередині ХХІ століття за реалізації сценарію А1В 

погодні умови в Україні лишатимуться в категорії «дискомфортні», коли існує 

ймовірність переохолодження при тривалому перебуванні на відкритому повітрі. 

Проте діапазон середніх значень індексу холодового стресу розшириться від -10° С 

до -22°С (рис. 5.9). Значення -10 С є межею переходу у категорію «незначний 

дискомфорт» за якого ризик обмороження і переохолодження низький.  

 

Рис. 5.9 Очікувані середні багаторічні значення WC у 2021-2050 рр.  

 

Таким чином, аналіз біокліматичних індексів свідчить, що за реалізації 

сценарію А1В до середини ХХІ ст. очікується суттєве пом’якшення погодних умов у 
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зимовий період, для більшої частини території України характерний незначний 

холодовий дискомфорт. Цей висновок справедливий щодо значень індексу суворості 

зими Бодмана, вітрового охолодження Сайпта та Пассела, ефективних температур 

Міссенарда. Опосередковано підтверджений для індексу холодового стресу.  

 

5.2 Проекції зміни комфортності кліматичних умов у літній сезон 

 

5.2.1 Ймовірні зміни показників термічного режиму, режиму вітру та 

вологості. У літній сезон, як і в зимовий, за реалізації сценарію А1В з ймовірністю 

99 % на всій території України можна очікувати значиме підвищення середньої за 

сезон температури повітря на 0,8-1,2°С, інтенсивність змін зростатиме із півночі 

країни на південь, південний-захід (рис. 5.10, Додаток Б). На середину ХХІ століття 

середні багаторічні значення середньої за сезон температури у південному, регіоні 

країни досягнуть +24 ° С, а в східних та центральних областях країни – +21-22 ° С – 

які у сучасний період характерні для півдня країни. Найнижчі середні за сезон 

температури відмічатимуться у західному регіоні – +18-19 ° С, знижуючись до +16 

°С і нижче на високогір’ї Карпат. На карті середніх за літо температур зникне 

ізотерма +15 ° С (див. рис. 5.10). 

 

а)                                                         б) 

Рис. 5.10 Очікувані середні багаторічні значення середньої за літо температури 

повітря (а) у 2021-2050 рр.  та їх зміна (б) відносно 1981-2010 рр.  
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Очікується, що влітку також збережеться тенденція до зниження швидкості 

вітру. На середину ХХІ ст. середні багаторічні значення середньої за сезон 

швидкості вітру коливатимуться від 2 м/с до 4 м/с, проти 2 - 5 м/с у сучасний 

кліматичний період (рис. 5.11). Зміни статистично значимі для західного регіону 

країни, Харківської області, окремих районів Запорізької, Дніпропетровської, 

Херсонської та Миколаївської областей (рис. 5.12). Слід зазначити, що для півдня 

Одеської та Миколаївської областей, західної частини Кіровоградської області та 

південного узбережжя Кримського півострову відмічається протилежна за 

напрямком тенденція зміни, проте лише на західному узбережжі Кримського 

півострову підвищення вітру є статистично значущим (див. рис.5.12) . 

 

Рис. 5.11 Очікувані середні багаторічні значення середньої за літо швидкості вітру у 

2021-2050 рр. 

 

Рис. 5.12 Зміна у відсотках середніх багаторічних значень середньої за літо 

швидкості вітру у 2021-2050 рр. відносно сучасного періоду та її значущість  
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Значення відносної вологості у літній сезон за реалізації сценарію А1В в 

середині ХХІ століття коливатимуться від 56 % на північному-заході країни до 41- 

44 % на південному-сході, що на 2-3 % менше у порівняння із сучасним періодом 

(рис. 5.13). Проте, такі зміни є статистично значущі лише в Черкаській, 

Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях, окремих районах Херсонської, 

Дніпропетровської, Київської, Чернігівської областей та західному узбережжі АР 

Крим (рис. 5.14). Для заходу країни характерна протилежна за напрямом тенденція 

зміни відносної вологості, однак ріст значень малоймовірний та статистично не 

значущий, за винятком північного-заходу Поліської низовини, де відносна вологість 

ймовірно підвищіться на 1 % порівняно із сучасним періодом.  

 

Рис. 5.13 Очікувані середні багаторічні значення середньої за літо відносної 

вологості у 2021-2050 рр.  

 

Рис. 5.14 Зміна середніх багаторічних значень середньої за літо відносної вологості 

у 2021-2050 рр. відносно сучасного кліматичного періоду (1981-2010 рр. ) 
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Згідно отриманих результатів у разі реалізації сценарію А1В до середини 

ХХІ ст. у літній сезон очікується значиме підвищення температури повітря до 1,5 С, 

зниження середньої швидкості вітру на 5-8 % та зменшення відносної вологості до 2 

% відносно кліматичної норми 1981-2010 рр. Однонаправленість змін характерна 

лише для температури повітря, для середньої швидкості вітру та відносної вологості 

зміни мають різний напрям, проте статистично значущі як для вітру так і для 

вологості, лише тенденція до зниження, за винятком окремих районів. 

 

5.2.2 Зміна комфортності комплексу кліматичних умов. У літній сезон 

зміна температури повітря, швидкості вітру та відносної вологості зумовить 

суттєвий ріст термічного навантаження на організм людини до середини ХХІ 

століття за рахунок комплексної дії метеорологічних чинників. Проведені 

дослідження показали, що за реалізації сценарію А1В поле просторового розподілу 

еквівалентно-ефективної температури повітря Міссенарда зберігатиме зональний 

характер розподілу ізоліній, як і в сучасний кліматичний період. Значення показника 

збільшуватимуться від +11 °С – +12 °С на півночі, північному заході України до 

+16 °С – +17 °С на півдні та південному сході, (рис. 5.15). Відповідно прийнятої 

шкали комфорту, вся територія України знаходитиметься в умовах комфорту, проте 

слід зазначити, що для високогірних районів Карпат значення ЕЕТ перетнуть нижню 

межу комфорту +12 °С, в той час як південні області України - верхню +18 °С. 

 

Рис. 5.15 Очікувані середні багаторічні значення ЕЕТ у літній сезон 2021-2050 рр. 
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До середини ХХІ ст. очікується підвищення середніх багаторічних значень 

радіаційної еквівалентно-ефективної температури. Вони коливатимуться від  23 °С у 

західних, північних та північно-східних областях, з мінімумом 21 °С на високогір’ї 

Карпат, до 26 °С на півдні та південному сході (рис. 5.16). Комфортні умови за 

РЕЕТ зберігатимуться в окремих районах Український Карпат, тоді як решта 

території країни знаходитиметься в умовах теплового стресу. Врахування 

радіаційного чинника суттєво коригує тепловідчуття людини і показує, що за 

рахунок надходження прямої сонячної радіації теплове навантаження на людину 

зростає.  

 

Рис. 5.16 Очікувані середні багаторічні значення РЕЕТ у літній сезон у 2021-2050 рр. 

 

Отже, у літній сезон до середини ХХІ століття, ймовірні значення ефективно-

еквівалентної температури досягнуть категорію тепловідчуття «помірно тепло» на 

всій території України. Термічні умови будуть комфортними для людини. Однак, 

для високогірних районів Карпат значення ЕЕТ перетнуть нижню межу комфорту 

12 °С, в той час як південні області України – верхню 18 °С. Згідно прогнозованих 

значень радіаційної еквівалентно-ефективної температури, вся територія України 

знаходитиметься за межею комфорту, із значним тепловим навантаженням. Тобто, 

зростання теплового навантаження та  збільшення теплового стресу для людини на 

відкритому повітрі зумовлене зростанням внеску радіаційної складової. 
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5.3 Оцінка зміни рівня комфортності кліматичних умов та забезпеченості 

біокліматичними ресурсами території України до середини ХХІ століття 

 

Обчислені ймовірні значення біокліматичних індексів дозволили провести 

оцінку комфортності кліматичних умов та забезпеченості біокліматичними 

ресурсами території України до середині ХХІ століття у зимовий та літній сезон за 

реалізації SRES A1B. 

На основі запропонованого інтегрованого показника рівня комфортності та 

ступеню забезпеченості ресурсами у зимовий та літній сезони (DW та DS), 

обчислено їхні ймовірні значення у точках з координатами пунктів 

гідрометеорологічних спостережень України у сучасний кліматичний період (1981-

2010 рр.) та в середині століття (2021-2050 рр.). Встановлено середні багаторічні 

значення показників за вказані періоди, проведено оцінку їхньої зміни на всій 

території України та виявлено зміну локалізації регіонів з найбільшим та 

найменшим рівнем комфортності кліматичних умов та ступенем забезпеченості 

біокліматичними ресурсами до середини ХХІ століття. 

Проведені дослідження показали, що за реалізації сценарію А1В в Україні у 

зимовий сезон очікується підвищення рівня комфортності та забезпеченості 

біокліматичними ресурсами (рис. 5.17). Згідно отриманих проекцій значень DW, з 

урахуванням проекцій зміни температури повітря, швидкості вітру та відносної 

вологості,  до середини ХХІ століття в країні майже зникне зона із екстремально 

дискомфортними умовами, за винятком окремих осередків в Українських Карпатах, 

на сході країни та Донецькому кряжі. Скоротиться площа території із 

дискомфортними умовами та неприйнятним ступенем забезпеченості 

біокліматичними ресурсами. Натомість, до середини ХХІ ст. можна очікувати 

розширення зони із комфортними та дуже комфортними кліматичними умовами 

(див. рис. 5.17).  

Для осередків із екстремальним рівнем дискомфорту та неприйнятним 

ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами до середини ХХІ століття 
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також будуть характерні помірно суворі зими. Очікуються, що середня за сезон 

температура повітря підвищиться на 1 °С порівняно із 1981-2010 рр. і стане  -2,4 °С, 

що у сучасний період характерно для зони дискомфорту. Проте підвищення 

швидкості вітру (4,73 м/с) та вологості повітря (77,4 %) нівелює приріст 

температури. За рахунок охолоджуючого ефекту вітру та вологості повітря середні 

за сезон значення еквівалентно-ефективних температур Міссенарда та Айзенштата 

залишатимуться в категорії «холодно» та «дуже холодно» (табл. 5.1). Тепловтрати за 

рахунок вітрового охолодження залишаться практично без змін – 970 ккал/м
2
год. 

Однак, такі погодні умови за реалізації сценарію А1В будуть характерними лише 

для 1,88 % території України (загальна площа зони 11371,72 км
2
), що на 5, 38 % 

менше  порівняно із сучасним періодом. 

 

І – екстремально дискомфортні умови, неприйнятний рівень; ІІ – дискомфортні умови, незадовільний рівень; ІІІ – 

комфортні умови, задовільний рівень; IV– дуже комфортні умови, добрий рівень 

Рис. 5.17 Просторовий розподіл інтегрованого показника рівня комфортності та 

забезпеченості біокліматичними ресурсами DW,  2021-2050 рр.  

 

Зона із дискомфортними кліматичними умовами та незадовільним ступенем 

забезпеченості буде характерною для Волинської височини, північної частини 

Придніпровської височини, східних схилів Подільської височини, Донецького 

кряжу, південних районів Придніпровської низовини та північно-східної частини 

Полтавської рівнини. Зона дискомфорту займатиме територію 83968,92км
2
, що 
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складе 13,91 % площі країни. Тобто, за реалізації сценарію А1В до середини ХХІ ст. 

вона зменшиться на 27,87%  порівняно із сучасним періодом. Очікується, що для 

цього регіону середня температура може підвищитися до -1,54 °С, швидкість вітру 

становитиме 3,75 м/с, а відносна вологість досягне 76,10 %. Зима залишиться 

помірно суворою, проте, значення еквівалентно-ефективної температури Міссенарда 

зросте на 0,9 °С і становитиме -13,84 °С. Також знизяться тепловтрати за рахунок 

вітрового охолодження – 896 ккал/м
2
год, та холодовий стрес (WC – -19,21 °С) (див. 

табл. 5.1).  

 

Таблиця 5.1 

Кліматична характеристика зон України з різним рівнем комфортності кліматичних 

умов та ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами у зимовий період 

(2021-2050 рр.) 

Показник 
Зона 

І ІІ ІІІ Ⅳ 

Температура середня, ° С -2,4 -1,54 -1,02 0,63 

Швидкість вітру середня, м/с 4,73 3,75 2,92 1,95 

Відносна вологість середня, % 77,40 76,10 74,48 70,22 

Індекс суворості погоди Бодмана, бали 2,51 2,1 1,86 1,48 

Індекс вітрового охолодження Сайпла 

та Пассела, ккал/м
2
год 

970 896 831 716 

Еквівалентно-ефективна температура 

Міссенарда, °C 
-16,58 -13,84 -11,42 -6,61 

Еквівалентно-ефективна температура 

Айзенштата, ° С 
-28,9 -22,6 -17,34 -8,6 

Індекс холодового стресу,° С -20 -19,21 -18,56 -17,05 
І – екстремально дискомфортні умови, неприйнятний рівень; ІІ – дискомфортні умови, незадовільний рівень; ІІІ – 

комфортні умови, задовільний рівень; IV– дуже комфортні умови, добрий рівень 

 

Очікується, що більшість території України, а саме, схили Українських 

Карпат, Київське плато, північна частина Придніпровської височини та 

Придніпровської низовини, займатиме зона із комфортною погодою та задовільним 

ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами (див. рис. 5.17). За реалізації 

сценарію А1В, її площа становитиме 79,9% території країни (482496 км
2
), проти 

49,61% у 1981-2010 рр. До середини ХХІ століття, у цій зоні очікується середня за 
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сезон температури повітря -1,02 °С, помірна швидкість вітру – 2,92 м/с та відносна 

вологість повітря – 74,48 %. Холодове навантаження, виражене у градусах 

еквівалентно-ефективних температур Міссенарда та Айзенштата дещо знизиться до 

-11,42 °С та -17,34 °С, відповідно. Можливі втрати тепла організмом людини за 

рахунок вітрового охолодження становитимуть 831 ккал/м
2
год. 

Ймовірно, що територія із дуже комфортною погодою взимку також 

розшириться (4,27% площі України, що на 2,93% більше ніж у сучасний період) і 

займатиме південь Одеської області, Закарпатську низовину, південне узбережжя 

Криму та північні схили Кримських гір. Для цієї території будуть характерними 

найвищі середні за сезон температури повітря 0,63 °С, найнижчі швидкості вітру і 

відносної вологості – 1,95 м/с та 70,22 %, відповідно. Згідно очікуваних значень 

індексів суворості зими Бодмана та вітрового охолодження Сайпла та Пассела, зима 

в цій зоні буде мало суворою, категорії тепловідчуття «прохолодно» із незначними 

тепловтратами – 716 ккал/м
2
год. Для регіону також характерні найвищі значення 

еквівалентно-ефективної температури Міссенарда (-6,61 °С) та Айзенштата (-8,6 °С).  

Отже, загальний рівень комфортності кліматичних умов та ступінь 

забезпеченості біокліматичними ресурсами у зимовий сезон в Україні ймовірно 

зросте, що зумовить скорочення площі регіону із екстремально дискомфортною для 

людини погодою. Такі умови спостерігатимуться лише в окремих осередках на сході 

країни, Донецькому кряжі, високогір’ї Українських Карпат та Кримських гір. На 

27,87% може  зменшитись площа території з дискомфортною погодою та 

незадовільним ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами. Натомість, 

можна очікувати  розширення території із комфортними та дуже комфортними 

умовами на 30,26 % та 2,93 % , відповідно. 

На відміну від зимового сезону, влітку, за реалізації сценарію А1В, в Україні 

можна очікувати посилення дискомфорту кліматичних умов та зниження рівня 

забезпеченості біокліматичними ресурсами до середини ХХІ ст. Згідно 

розрахованих проекцій значень DS в межах України спостерігатиметься три зони:  з 

екстремально дискомфортними умовами та неприйнятним ступенем забезпеченості, 
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із дискомфортними умовами та незадовільним ступенем, із комфортними умовами 

та задовільним ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами (рис. 5.18).  

 

І – екстремально дискомфортні умови, неприйнятний рівень; ІІ – дискомфортні умови, незадовільний рівень; ІІІ – 

комфортні умови, задовільний рівень. 

Рис. 5.18 Просторовий розподіл інтегрованого показника рівня комфортності 

кліматичних умов та забезпеченості біокліматичними ресурсами DS у літній сезон. 

2021-2050 рр.  

За реалізації сценарію А1В до середини ХХІ століття, локальні осередки з 

екстремально дискомфортними умовами спостерігатимуться на 1,17 % території 

України в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, північному 

районі степового Криму та на південному узбережжі Криму. Очікується, що на 

вказаній території зростуть середня за сезон температура повітря до 23,51 ° С  та 

швидкість вітру – до 2,41 м/с (табл.5.2), проте знизиться відносна вологість повітря, 

яка становитиме 47,37 %. Прогнозується, що до середини ХХІ століття за реалізації 

сценарію А1В значення еквівалентно-ефективної температури Міссенарда та 

радіаційної еквівалентно-ефективної температури залишаться майже без змін – 

17,51 °С та 26,53 °С. Отже, кліматична характеристика зони зміниться, проте 

внаслідок різно-направленості змін метеорологічних величин, термічне 

навантаження залишиться на рівні сучасного. Однак, площа території, де 

спостерігатимуться екстремально дискомфортні умови зросте на 1,167 %. 
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Таблиця 5.2 

Кліматична характеристика зон України з різним рівнем комфортності кліматичних 

умов та ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами у літній сезон 

(2021-2050 рр.) 

Показник 
Зона 

І ІІ ІІІ 

Температура середня, ° С 23,51 21,52 19,14 

Швидкість вітру середня, м/с 2,41 2,14 2,19 

Відносна вологість середня (%) 47,37 44,75 51,77 

Еквівалентно-ефективна температура Міссенарда, ° С 17,51 15,56 13,23 

Радіаційна еквівалентно-ефективна температура, ° С 26,53 24,92 22,98 

Індекс спеки, ° F 77,45 77,16 77,9 
І – екстремально дискомфортні умови, неприйнятний рівень; ІІ – дискомфортні умови, незадовільний рівень; ІІІ – 

комфортні умови, задовільний рівень. 

 

Територія з дискомфортними для теплового стану людини кліматичними 

умовами та незадовільним рівнем забезпеченості біокліматичними ресурсами до 

середини ХХІ ст. може зрости майже на 20%, порівняно з сучасним періодом. Такі 

умови влітку спостерігатимуться вже на 58,62 % території України, проти 38,98% у 

сучасний період. Це переважно південні, південно-східні, східні, за винятком 

Донецького кряжу, та центральні регіони України, Закарпатська низовина. Для 

найбільшої за територією зони стануть характерними середні за сезон температури 

21,52°С, найнижчі швидкості вітру – в середньому 2,14 м/с та найнижча відносна 

вологість повітря – 44,75 %. Очікується, що середні за сезон значення еквівалентно-

ефективних температур Міссенарда будуть на рівні 15,5 °С, а радіаційно-

еквівалентно-ефективні температури сягатимуть 24,92 °С. Хоча кліматичні 

характеристики зони зміняться не суттєво, значимим є саме розширення зони, коли 

дискомфортні погодні умови зі значним термічним навантаженням, відмічатимуться 

на значно більшій території України ніж у сучасний період.  

Територія з комфортними умовами може скоротитись майже на 20%, 

порівняно з сучасним періодом і займати майже 40,2 % площі України. У цій зоні 

середні температури становитимуть 19,14 °С. Відмічатиметься найвища відносна 

вологість повітря – 51,77% та помірні швидкості вітру – 2,19 м/с (див. табл.5.2). 
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Значення ЕЕТ та РЕЕТ знаходитимуться у межах комфорту – 13,23 °С та 22,98 °С, 

відповідно.  

Таким чином, очікується, що влітку, за реалізації сценарію А1В, найбільшою 

за площею в Україні буде зона із дискомфортними кліматичними умовами та 

незадовільним ступенем забезпеченості біокліматичними ресурсами. Її площа 

становитиме 58,62 %, що на 19,64 % більше, порівняно із сучасним періодом. 

Дискомфортні кліматичні умови будуть характерні для центральних, східних, 

південних, південно-східних областей України, за винятком Донецького кряжу. 

Очікується також розширення зони із екстремально дискомфортною погодою та 

неприйнятним ступенем забезпеченості, де спостерігатимуться найвищі 

температури та найбільший вплив метеорологічних умов на тепловий стан людини в 

Україні. Такі умови стануть характерними вже для усього південного узбережжя 

Кримського півострову, окремих районів Одеської, Миколаївської, Запорізької та 

Херсонської областей. Їх площа ймовірно зросте на 1,16%. Решта України 

знаходитиметься в умовах комфорту, проте площа території  з такими умовами 

скоротяться до 40,2 %, проти 61 % у 1981-2010 рр. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Проведено оцінку проекцій зміни кліматичних умов що визначають 

біокліматичні ресурси до середини ХХІ ст. порівняно з сучасним кліматичним 

періодом (1981-2010рр.) за реалізації сценарію SRES А1В. Виявлено ймовірні зміни 

середніх багаторічних значень біокліматичних показників у зимовий та літній сезон, 

а саме: середньої за сезон температури повітря, швидкості вітру, відносної 

вологості, індексу суворості зими Бодмана, еквівалентно-ефективної температури 

Міссенарда, радіаційної еквівалентно-ефективної температури, індексу вітрового 

охолодження Сайпла та Пассела, індексу холодового стресу.  
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Уточнено просторові особливості зміни показників, їх значущість та 

ймовірність, визначено ймовірні значення їхньої нової кліматичної норми до 

середини століття. 

Встановлено, що за реалізації сценарію А1В до середини ХХІ ст. з ймовірністю 

99 % очікується значиме підвищення температури як у зимовий так і в літній сезони 

у межах до 2 ° С. Інтенсивність змін у зимовий сезон зростатиме із заходу на схід, 

сягаючи максимуму в 2 ° С у Луганській та Донецькій областях, у літній – із півночі 

країни на південь, південний-захід.   

Очікується, що на більшій частині території України середні багаторічні 

значення швидкості вітру до середини ХХІ ст. можуть знизитись на 5-10 %, однак у 

зимовий сезон такі зміни будуть статистично значущі для північних, північно-

східних та східних районів України. В окремих районах Закарпатської, Львівської, 

Херсонської областях та Криму зміни можуть бути протилежними за напрямком, 

малоймовірними та не суттєвими. В літній сезон зміни статистично значущі у 

західному регіоні країни, Харківській області, окремих районах Запорізької, 

Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.  

Значення відносної вологості в зимовий сезон до середини ХХІ ст. на більшій 

частині території України ймовірно зросте на 1-2 %. Однак, лише у Київській, 

Закарпатській, окремих районах Чернігівської, Сумської, Черкаської та Вінницької 

областях очікувані зміни є статистично значущі. Найбільший ріст відносної 

вологості (до 2 %) очікується на Закарпатті. У літній сезон відносна вологість, може 

зменшитись на 2-3%. Статистично значущі зміни будуть характерні  для Черкаської, 

Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей, окремих районів Херсонської, 

Дніпропетровської, Київської, Чернігівської областей та західного узбережжя 

Криму. 

Зміни термічного режиму, режиму вітру та зволоження суттєво впливатимуть і 

на зміну тепловідчуття та теплове навантаження організму людини до середини ХХІ 

ст. У зимовий сезон в Україні на 5,38 % може зменшитись зона із екстремально 

дискомфортними кліматичними умовами та неприйнятним рівнем забезпеченості 

біокліматичними ресурсами, порівняно із сучасним періодом. Площа території із 
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дискомфортними умовами ймовірно скоротиться на третину порівняно з 1981-2010 і 

становитиме 13,9% площі України. Однак, площа  територій із комфортною та дуже 

комфортною погодою, задовільним та добрим ступенем забезпеченості 

біокліматичними ресурсами зростуть майже на 30% та 3%, відповідно.  

В літній сезон, за реалізації сценарію А1В, в Україні можна очікувати 

посилення дискомфорту кліматичних умов та зниження рівня забезпеченості 

ресурсами до середини ХХІ ст. Територія з комфортними умовами може 

скоротитись, а з дискомфортними збільшитись майже на 20%. Можна очікувати 

зростання на 1,167 % зони з екстремально дискомфортними умови, що будуть 

характерні не лише для південного узбережжя Криму, а й для окремих районів 

північного степового Криму, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької 

областей. Регіонів з дуже комфортними умовами в Україні до середини ХХІ ст. 

ймовірно не буде. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [88, 125]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційному дослідженні встановлено закономірності просторово-

часового розподілу комплексу кліматичних та біокліматичних показників, які 

характеризують комфортність кліматичних умов для людини в Україні, визначено 

тенденцій їхньої зміни у сучасний кліматичний період та ймовірні зміни до 

середини ХХІ ст. 

Проведені комплексні дослідження комфортності кліматичних умов 

філософськими, загальнонауковими і конкретнонауковими методами за щоденними 

даними мережі спостережень України (1981-2010) та щоденними даними РКМ 

REMO-ЕСНАМ5 (1981-2010, 2021-2050, SRES А1В) дали можливість зробити 

наступні висновки. 

1. Кліматичні умови в Україні здійснюють прямий і опосередкований вплив на 

тепловий стан і теплове навантаження людини, мають сезонні та регіональні 

особливості. У зимовий сезон комфортність кліматичних умов зменшується з півдня 

на північ і з заходу на схід. Найбільш дискомфортними є східні, північно-східні 

області, для яких характерна помірно-сувора зима, сильне холодове навантаження, 

найнижчі значення температури повітря та її мінливість, висока швидкість вітру та 

найбільші втратами тепла організмом за рахунок вітрового охолодження (до 

1000 ккал/м
2
год). У літній сезон найбільш дискомфортними є південні та південно-

східні області України, де відмічаються найвища температура повітря, найбільша 

кількість літніх днів, днів із високою температурою та тропічних ночей, 

максимальна тривалість безперервного спекотного періоду, найвище термічне 

навантаження на організм людини та тепловий стрес. 

Встановлено нерівномірний розподіл кліматичного потенціалу розсіювальної 

здатності атмосфери в Україні: виділено райони з виключно сприятливими та 

обмежено сприятливими умовами.  

2. За розробленими інтегрованими показниками комфортності та 

забезпеченості біокліматичними ресурсами в Україні виділено у зимовий сезон 



173 
 

чотири, а в літній три зони з різними умовами. Як зимою, так і літом переважають 

комфортні умови (49,61 та 61,02 % площі). Дискомфортні займають 41,78 та 38,98 

% площі, відповідно. Екстремально дискомфортні та дуже комфортні умови 

взимку відмічаються на незначній території (на 7,26% та 1,35% площі). Влітку дуже 

комфортні умови в Україні не спостерігаються, а екстремально дискомфортні 

характерні лише для південного узбережжя Криму. 

3. Встановлено, що у 1981-2010 на всій території України спостерігаються 

суттєві зміни кліматичних умов. Статистично значущими є ріст середньої, 

мінімальної та максимальної температури як у літній, так і зимовий сезон, що 

призводить до зменшення кількості зимових днів, днів із морозом та сильним 

морозом, а влітку – збільшення кількості літніх днів, днів із високою температурою 

повітря та кількості тропічних ночей. Ці зміни супроводжуються зменшенням 

середньої та максимальної швидкості вітру, середніх значень відносної вологості, 

що зумовлює зниження холодового дискомфорту у зимовий сезон та підвищення 

термічного стресу та термічного навантаження у літній.  

4. За розробленою методикою кліматичного прогнозування ймовірної зміни 

комфортності кліматичних умов оцінено ймовірні зміни рівня комфортності та 

ступеню забезпеченості біокліматичними ресурсами України, їхні площі і 

локалізацію до середини ХХІ ст. (2021-2050 рр.) відносно 1981-2010 для сценарію 

А1В. У зимовий сезон територія з комфортними кліматичними умовами може 

зрости майже на 30%, і займатиме біля 80% площі України, зона із дуже 

комфортними умовами розшириться на 2,93% а із дискомфортними умовами 

ймовірно скоротиться на третину порівняно з 1981-2010. Екстремальні 

дискомфортні умови спостерігатимуться лише в локальних осередках на високогір’ї 

Українських Карпат, Донецькому кряжі та на сході країни. В літній сезон можна 

очікувати посилення дискомфорту та зниження рівня забезпеченості 

біокліматичними ресурсами. Територія з комфортними умовами може скоротитись, 

а з дискомфортними збільшитись майже на 20%. Можна очікувати зростання на 

1,167 % зони з екстремально дискомфортними умови, що будуть характерні не 

лише для південного узбережжя Криму, а й для окремих районів північного 
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степового Криму, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. 

Регіонів з дуже комфортними умовами в Україні до середини ХХІ ст. ймовірно не 

буде. 

Кліматичні характеристики виділених зон також можуть змінитися, проте, 

внаслідок різнонаправленості зміни показників, термічне навантаження переважно 

залишиться на рівні сучасного як зимою так і літом. 

5. Основні наукові результати дослідження можуть бути використані при 

плануванні та оцінці кліматичних ризиків у різних галузях економіки, для розробки 

стратегій та планів сталого розвитку регіонів та заходів по адаптації до зміни 

клімату.  
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ДОДАТОК А 

Повторюваність днів у градаціях біокліматичних індексів у сучасний кліматичний період (1981-2010 рр.) 
 

Рис. А.1 Повторюваність днів (%) з м’якою зимою (S< 1) Рис. А.2 Повторюваність днів (%) з мало суворою зимою (1 ≤ S< 2) 
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Продовження додатку А 

 
Рис. А.3 Повторюваність днів (%) з помірно суворою зимою (2 ≤ S< 3) 

 
Рис А.4 Повторюваність днів (%) з суворою зимою (3 ≤ S < 4) 
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Рис. А.5 Повторюваність днів (%) з дуже суворою зимою (4 ≤ S< 5) 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. А.6 Повторюваність днів (%) категорії «прохолодно»  

(600 ≤ Ко< 800) 
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Рис. А.7 Повторюваність днів (%) категорії «холодно»  

(800 ≤ Ко< 1000) 

 

 
 

 

 
Рис. А.8 Повторюваність днів (%) категорії «дуже холодно»  

(1000 ≤ Ко< 1200) 
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Рис. А.9 Повторюваність днів (%) категорії «жорстко холодно»  

(1200 ≤ Ко< 2500) 

 

 

 
 

 
Рис. А.10 Повторюваність днів (%) з незначним дискомфортом 

(0≤WC<-9) 
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Рис. А.11 Повторюваність днів (%) з дискомфором (-9 ≤ WC<-27) 
 

 

 

 
 

 
Рис. А.12 Повторюваність днів (%) з сильним дискомфортом  

(-28 ≤ WC < -39)
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Рис. А.13 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття «дуже холодно» (-18 ≤ ЕЕТ<-24)
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Рис. А.14  Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття «холодно» (-12 ≤ ЕЕТ<-18) 
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Рис. А.15 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття «помірно холодно» (-6 ≤ ЕЕТ<-12)
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Рис. А.15, аркуш 2 

 

 

 
 

 
 

Рис. А.16 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття «дуже 

прохолодно» (-6 ≤ ЕЕТ<0) 
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Рис. А.16, аркуш 2 
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Рис. А.17 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття «помірно прохолодно» (0 ≤ ЕЕТ<6)  
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Рис. А.17 аркуш 2 
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Рис. А.18 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття «прохолодно» (6 ≤ ЕЕТ<12) 
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Рис. А.18, аркуш 2 

 

 
 

 
Рис. А.19 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття 

«помірно тепло» (12 ≤ ЕЕТ<18) 
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Рис. А.19, аркуш 2

Квітень 

Травень 

Вересень 

Жовтень 



Продовження додатку А 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.20 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття «тепло» (18 ≤ ЕЕТ<24) 
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Рис. А.21 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття 

«спекотно» (24 ≤ ЕЕТ<30) 

 

 
 

 
 

 
Рис. А.22 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття за 

РЕЕТ: «комфортно»  
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Рис. А.23 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття за 

РЕЕТ: «тепловий стрес»  

 
 

 
 

 
Рис. А.24 Повторюваність (%) днів з категорією тепловідчуття за 

РЕЕТ: «холодовий стрес» 
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ДОДАТОК Б 

Інтегрований показник комфортності та часткові функції бажаності 

біокліматичних індексів у сучасний кліматичний період (1981-2010 рр.) 

 

Таблиця Б.1 – Інтегрований показник комфортності DW зимового сезону та часткові 

функції бажаності у сучасний кліматичний період. 

Метеорологічна 

cтанція 

S,  

бал 

 K0 

ккал/ 

м
2
год 

ЕЕТ, 

°C 

ЕЕТА, 

°C 

WC, 

°C 
dS dK0 dEET dEETA dWC DW 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вол.-

Волинський 
1,93 860 -12,96 -19,38 -19,25 0,71 0,61 0,31 0,23 0,53 0,44 

Ковель 1,82 833 -11,93 -16,92 -19,05 0,74 0,65 0,37 0,37 0,53 0,51 

Луцьк 2,37 953 -16,36 -27,98 -20,05 0,59 0,45 0,13 0,00 0,51 0,13 

Любешів 1,84 841 -12,33 -17,53 -19,21 0,73 0,64 0,35 0,34 0,53 0,49 

Маневичі 1,85 843 -12,61 -18,07 -19,34 0,73 0,63 0,33 0,30 0,53 0,48 

Світязь 1,93 860 -12,70 -18,46 -19,19 0,71 0,61 0,33 0,28 0,53 0,46 

Білопілля 1,96 877 -14,12 -20,49 -19,92 0,70 0,58 0,24 0,17 0,52 0,39 

Вінниця 2,49 977 -16,94 -27,89 -20,41 0,55 0,41 0,10 0,00 0,51 0,12 

Гайсин 1,88 853 -13,04 -18,63 -19,53 0,72 0,62 0,30 0,27 0,52 0,45 

Жмеринка 2,17 920 -15,01 -22,06 -20,07 0,65 0,51 0,19 0,10 0,51 0,32 

Могильов- 

Подільський 
1,49 731 -7,71 -8,21 -18,09 0,80 0,77 0,61 0,79 0,55 0,70 

Хмільник 1,96 877 -14,12 -20,49 -19,92 0,70 0,58 0,24 0,17 0,52 0,39 

Губиниха 2,04 899 -14,94 -21,96 -20,18 0,68 0,55 0,20 0,10 0,51 0,33 

Дніпро 2,65 1005 -18,09 -31,65 -20,66 0,49 0,36 0,06 0,00 0,50 0,04 

Комісарівка 1,94 871 -13,72 -19,62 -19,78 0,71 0,59 0,26 0,21 0,52 0,41 

Кривий Ріг 2,53 984 -17,25 -29,23 -20,44 0,53 0,40 0,09 0,00 0,51 0,09 

Лошкарівка 1,93 865 -13,39 -19,60 -19,55 0,71 0,60 0,28 0,21 0,52 0,42 

Нікополь 2,11 897 -13,88 -21,43 -19,40 0,66 0,55 0,25 0,12 0,53 0,36 

Павлоград 1,95 874 -13,62 -19,29 -19,73 0,70 0,59 0,27 0,23 0,52 0,42 

Синельникове 2,35 959 -16,67 -26,20 -20,51 0,59 0,44 0,11 0,01 0,51 0,17 

Чапліне 2,16 924 -15,81 -24,70 -20,26 0,65 0,50 0,15 0,03 0,51 0,23 

Амвросіївка 1,96 879 -14,39 -21,40 -19,97 0,70 0,58 0,23 0,12 0,52 0,36 

Бахмут 1,73 816 -11,75 -14,51 -19,60 0,75 0,67 0,38 0,52 0,52 0,55 

Волноваха 2,12 917 -15,74 -24,18 -20,33 0,66 0,52 0,15 0,04 0,51 0,25 

Дебальцево 2,48 1000 -19,20 -31,60 -21,41 0,55 0,37 0,04 0,00 0,49 0,03 

Донецьк  2,71 1022 -18,75 -32,02 -21,03 0,47 0,33 0,05 0,00 0,49 0,03 

Покровськ 2,15 923 -15,75 -23,60 -20,39 0,65 0,51 0,15 0,05 0,51 0,26 

Маріуполь 2,76 1007 -17,72 -33,07 -20,28 0,46 0,36 0,07 0,00 0,51 0,02 

Житомир 2,32 949 -16,12 -25,44 -20,25 0,60 0,46 0,14 0,02 0,51 0,20 

Коростень 2,19 924 -15,15 -22,61 -20,07 0,64 0,50 0,18 0,08 0,51 0,30 

Новоград- 

Волинський 
1,81 836 -12,30 -16,90 -19,37 0,74 0,64 0,35 0,37 0,53 0,50 

Овруч 1,65 790 -11,07 -14,49 -19,30 0,77 0,70 0,42 0,52 0,53 0,58 

Олевськ 2,09 903 -14,38 -20,74 -19,88 0,67 0,54 0,23 0,15 0,52 0,37 

Берегове 1,33 666 -5,08 -4,94 -17,14 0,83 0,83 0,73 0,87 0,57 0,76 

Великий 

Березний 
1,37 680 -6,45 -7,59 -17,85 0,82 0,82 0,67 0,81 0,56 0,73 



Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Міжгір`я 1,37 672 -6,18 -5,86 -18,18 0,82 0,82 0,68 0,86 0,55 0,74 

Нижні Ворота 1,76 820 -11,40 -14,29 -19,23 0,75 0,66 0,40 0,53 0,53 0,56 

Нижній 

Студений 
1,81 841 -12,91 -16,95 -19,91 0,74 0,64 0,31 0,37 0,52 0,49 

Плай  3,38 1140 -23,48 -42,95 -22,75 0,23 0,13 0,00 0,00 0,46 0,00 

Рахів 1,41 695 -6,62 -5,93 -18,14 0,82 0,80 0,66 0,85 0,55 0,73 

Хуст 1,38 687 -6,98 -9,62 -17,82 0,82 0,81 0,65 0,75 0,56 0,71 

Бердянськ 2,32 930 -14,89 -26,03 -19,35 0,60 0,49 0,20 0,01 0,53 0,20 

Ботієве 1,72 804 -11,03 -16,31 -18,64 0,76 0,69 0,43 0,41 0,54 0,55 

Гуляйполе 2,04 892 -14,27 -21,34 -19,77 0,68 0,56 0,23 0,13 0,52 0,36 

Запоріжжя 1,72 806 -11,08 -15,34 -18,87 0,76 0,68 0,42 0,47 0,54 0,56 

Кирилівка 2,41 967 -17,31 -29,82 -20,43 0,57 0,43 0,09 0,00 0,51 0,07 

Мелітополь 1,60 766 -9,40 -12,71 -18,29 0,78 0,73 0,52 0,61 0,55 0,63 

Пришиб 2,18 915 -14,75 -23,45 -19,66 0,64 0,52 0,21 0,05 0,52 0,29 

Баришівка 2,11 911 -14,97 -21,70 -20,15 0,66 0,53 0,19 0,11 0,51 0,33 

Бориспіль 2,08 904 -14,54 -20,58 -20,04 0,67 0,54 0,22 0,16 0,51 0,37 

Біла Церква 2,30 948 -16,19 -25,59 -20,29 0,61 0,46 0,13 0,02 0,51 0,20 

Київ 2,00 883 -13,70 -19,11 -19,75 0,69 0,57 0,26 0,24 0,52 0,42 

Миронівка 2,08 902 -14,56 -21,12 -19,97 0,67 0,54 0,22 0,14 0,52 0,35 

Тетерів 1,64 787 -10,56 -12,93 -19,16 0,77 0,71 0,46 0,60 0,53 0,60 

Фастів 1,70 806 -11,47 -14,78 -19,39 0,76 0,68 0,40 0,50 0,53 0,56 

Чорнобиль 1,90 861 -13,06 -17,43 -19,71 0,72 0,61 0,30 0,34 0,52 0,47 

Яготин 2,11 913 -15,35 -22,80 -20,27 0,66 0,52 0,17 0,07 0,51 0,29 

Алушта 1,22 628 -2,28 -2,62 -15,07 0,84 0,85 0,82 0,91 0,61 0,80 

Ангарський 

Перевал 
1,79 818 -10,58 -14,13 -18,46 0,74 0,67 0,45 0,54 0,55 0,58 

Білогірськ 1,66 776 -8,40 -11,03 -17,46 0,77 0,72 0,58 0,69 0,57 0,66 

Владиславівка 1,89 822 -10,02 -17,03 -17,45 0,72 0,66 0,49 0,37 0,57 0,54 

Джанкой 1,60 760 -8,37 -12,15 -17,43 0,78 0,74 0,58 0,64 0,57 0,66 

Керч 2,29 893 -12,41 -23,84 -18,03 0,61 0,56 0,34 0,04 0,55 0,31 

Клепиніне 1,78 805 -9,91 -15,40 -17,76 0,75 0,68 0,49 0,46 0,56 0,58 

Мисове 2,56 928 -13,51 -28,69 -18,20 0,53 0,50 0,28 0,00 0,55 0,13 

Нижньогірський 2,05 861 -11,65 -19,77 -18,11 0,68 0,61 0,39 0,20 0,55 0,45 

Нікітський Сад 1,48 708 -4,67 -5,73 -15,59 0,80 0,79 0,74 0,86 0,60 0,75 

Опасне 2,23 881 -12,26 -24,82 -17,84 0,63 0,58 0,35 0,03 0,56 0,28 

Поштове 1,47 716 -5,84 -6,58 -16,58 0,81 0,78 0,70 0,84 0,58 0,74 

Севастополь 1,81 778 -7,05 -12,48 -15,99 0,74 0,72 0,65 0,62 0,59 0,66 

Сімферополь 2,26 892 -12,07 -21,01 -18,13 0,62 0,56 0,36 0,14 0,55 0,40 

Феодосія 1,72 776 -7,95 -12,98 -16,70 0,76 0,72 0,60 0,60 0,58 0,65 

Херсонеський  

Маяк 
2,16 825 -8,35 -19,06 -16,01 0,65 0,66 0,58 0,24 0,59 0,51 

Чорноморське 2,31 885 -11,72 -23,18 -17,66 0,61 0,57 0,39 0,06 0,56 0,34 

Ялта 1,26 641 -2,20 -2,07 -14,77 0,84 0,85 0,82 0,92 0,61 0,80 

Євпаторія 2,11 852 -10,54 -19,77 -17,33 0,66 0,62 0,46 0,20 0,57 0,47 

Ішунь 1,86 828 -10,90 -17,23 -18,11 0,73 0,65 0,43 0,35 0,55 0,53 

Бобринець 2,00 882 -13,91 -20,46 -19,70 0,69 0,57 0,25 0,17 0,52 0,39 

Гайворон  1,64 783 -10,19 -12,72 -18,87 0,77 0,71 0,48 0,61 0,54 0,61 



Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Долинська 2,28 944 -16,33 -26,46 -20,28 0,62 0,47 0,13 0,01 0,51 0,17 

Знам`янка 2,13 917 -15,45 -23,48 -20,21 0,66 0,52 0,17 0,05 0,51 0,27 

Кропивницький 2,43 971 -16,92 -27,46 -20,47 0,57 0,42 0,10 0,00 0,51 0,13 

Новомиргород 1,79 833 -12,56 -16,98 -19,64 0,74 0,65 0,33 0,37 0,52 0,50 

Помічна 1,88 857 -13,45 -19,59 -19,68 0,72 0,61 0,28 0,21 0,52 0,42 

Біловодськ 2,18 937 -16,46 -23,90 -20,84 0,64 0,48 0,12 0,04 0,50 0,24 

Дар`ївка 2,26 956 -17,07 -24,88 -21,05 0,62 0,45 0,10 0,02 0,49 0,20 

Луганськ 1,99 885 -13,95 -19,00 -19,98 0,69 0,57 0,25 0,25 0,52 0,42 

Сватове 1,98 889 -14,58 -19,76 -20,37 0,70 0,56 0,21 0,20 0,51 0,39 

Броди  1,72 806 -10,62 -13,37 -18,83 0,76 0,68 0,45 0,58 0,54 0,59 

Дрогобич 1,98 868 -12,23 -16,47 -19,05 0,70 0,60 0,35 0,40 0,53 0,50 

Кам`янка-

Бугська 
1,90 852 -12,29 -17,54 -19,06 0,72 0,62 0,35 0,33 0,53 0,49 

Львів 2,24 927 -14,72 -22,28 -19,77 0,63 0,50 0,21 0,09 0,52 0,31 

Мостиська 1,80 826 -11,34 -15,78 -18,79 0,74 0,66 0,41 0,44 0,54 0,54 

Рава-Руська 2,02 880 -13,21 -19,47 -19,29 0,69 0,58 0,29 0,22 0,53 0,42 

Славське 1,59 769 -10,06 -11,32 -19,33 0,78 0,73 0,48 0,68 0,53 0,63 

Стрий 1,68 791 -9,56 -11,17 -18,39 0,77 0,70 0,51 0,68 0,55 0,64 

Турка 1,98 879 -13,52 -18,23 -19,79 0,70 0,58 0,28 0,29 0,52 0,44 

Яворів 2,40 949 -15,31 -25,03 -19,72 0,58 0,46 0,18 0,02 0,52 0,22 

Баштанка 2,07 891 -13,79 -20,82 -19,46 0,67 0,56 0,26 0,15 0,53 0,38 

Вознесенськ 1,63 776 -9,46 -11,95 -18,36 0,78 0,72 0,52 0,65 0,55 0,64 

Миколаїв 2,17 903 -13,75 -22,07 -19,17 0,65 0,54 0,26 0,10 0,53 0,34 

Очаків 2,18 898 -13,40 -22,43 -18,88 0,64 0,55 0,28 0,08 0,54 0,34 

Первомайськ 1,77 822 -11,54 -15,79 -19,03 0,75 0,66 0,40 0,44 0,53 0,54 

Болград 1,72 797 -9,66 -13,18 -18,01 0,76 0,69 0,51 0,59 0,55 0,61 

Вилково 1,61 760 -8,00 -11,57 -17,17 0,78 0,74 0,60 0,67 0,57 0,67 

Затишшя 2,02 881 -13,41 -19,93 -19,37 0,69 0,58 0,28 0,20 0,53 0,41 

Любашівка 2,12 906 -14,47 -22,05 -19,72 0,66 0,53 0,22 0,10 0,52 0,33 

Одеса 1,93 841 -11,06 -17,27 -18,13 0,71 0,64 0,43 0,35 0,55 0,52 

Роздільна 1,74 809 -10,76 -14,65 -18,66 0,75 0,68 0,44 0,51 0,54 0,57 

Сарата 1,62 769 -8,89 -11,85 -17,88 0,78 0,73 0,55 0,65 0,56 0,65 

Сербка 1,83 832 -11,51 -16,36 -18,77 0,73 0,65 0,40 0,41 0,54 0,53 

Ізмаїл 1,91 835 -10,45 -14,99 -18,02 0,71 0,64 0,46 0,49 0,55 0,56 

Веселий Поділ 2,19 931 -15,88 -24,01 -20,38 0,64 0,49 0,15 0,04 0,51 0,25 

Гадяч  2,02 897 -14,98 -20,96 -20,42 0,69 0,55 0,19 0,14 0,51 0,35 

Кобеляки 2,00 888 -14,17 -20,00 -19,96 0,69 0,56 0,24 0,19 0,52 0,39 

Лубни 1,90 866 -13,91 -19,59 -20,02 0,72 0,60 0,25 0,21 0,52 0,41 

Полтава 2,24 943 -16,39 -24,75 -20,60 0,63 0,47 0,13 0,03 0,50 0,22 

Дубно 1,79 825 -11,69 -16,21 -19,04 0,74 0,66 0,39 0,42 0,53 0,53 

Рівне 2,58 989 -17,34 -30,04 -20,39 0,52 0,39 0,09 0,00 0,51 0,07 

Сарни 1,83 839 -12,30 -16,83 -19,35 0,73 0,64 0,35 0,38 0,53 0,50 

Глухів 2,09 922 -16,34 -23,22 -20,97 0,67 0,51 0,13 0,06 0,50 0,26 

Конотоп 1,91 870 -14,15 -19,15 -20,29 0,71 0,59 0,24 0,24 0,51 0,42 

Лебедин 2,19 937 -16,43 -24,24 -20,75 0,64 0,48 0,12 0,04 0,50 0,23 

Ромни 1,85 856 -13,83 -18,70 -20,24 0,73 0,61 0,26 0,26 0,51 0,43 



Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Суми 2,62 1023 -19,31 -30,89 -21,55 0,50 0,33 0,03 0,00 0,48 0,04 

Бережани 1,78 823 -11,63 -15,89 -19,08 0,75 0,66 0,39 0,44 0,53 0,54 

Кременець 2,11 900 -13,88 -20,63 -19,51 0,66 0,54 0,25 0,16 0,53 0,38 

Тернопіль 2,46 975 -17,02 -28,00 -20,46 0,56 0,41 0,10 0,00 0,51 0,12 

Чортків 1,89 855 -12,93 -18,12 -19,51 0,72 0,62 0,31 0,30 0,53 0,46 

Богодухів  2,54 1010 -18,95 -29,89 -21,46 0,53 0,35 0,04 0,00 0,49 0,06 

Золочів 2,09 920 -16,10 -22,97 -20,83 0,67 0,51 0,14 0,07 0,50 0,27 

Коломак  2,18 938 -16,74 -25,36 -20,81 0,64 0,48 0,11 0,02 0,50 0,20 

Слобожанське 1,86 854 -13,34 -17,78 -19,99 0,73 0,62 0,29 0,32 0,52 0,46 

Красноград 2,09 912 -15,55 -22,71 -20,46 0,67 0,52 0,16 0,07 0,51 0,29 

Куп`янськ  1,88 861 -13,71 -18,15 -20,18 0,72 0,61 0,26 0,30 0,51 0,45 

Лозова  2,08 911 -15,65 -23,29 -20,46 0,67 0,53 0,16 0,06 0,51 0,28 

В.Бурлук 2,44 995 -18,83 -29,15 -21,53 0,57 0,38 0,04 0,00 0,48 0,07 

Харків  2,56 1006 -18,42 -29,50 -21,15 0,52 0,36 0,05 0,00 0,49 0,07 

Ізюм  1,88 860 -13,43 -17,92 -19,97 0,72 0,61 0,28 0,31 0,52 0,46 

Асканія Нова  2,24 913 -14,03 -23,39 -19,15 0,63 0,52 0,25 0,05 0,53 0,30 

Бехтери 2,07 873 -12,34 -20,37 -18,49 0,67 0,59 0,35 0,17 0,55 0,42 

Велика 

Олександрівка 
1,63 779 -10,10 -14,01 -18,55 0,78 0,72 0,48 0,54 0,54 0,60 

Генічеськ  2,30 916 -14,34 -26,64 -18,93 0,61 0,52 0,23 0,01 0,54 0,19 

Нижні Сірогози 2,20 913 -14,50 -24,13 -19,39 0,64 0,52 0,22 0,04 0,53 0,27 

Нова Каховка  1,91 846 -11,81 -17,94 -18,61 0,71 0,63 0,38 0,31 0,54 0,49 

Стрєлкове  1,94 844 -11,57 -19,68 -18,16 0,71 0,63 0,39 0,21 0,55 0,46 

Херсон  2,02 872 -12,69 -19,65 -18,88 0,69 0,59 0,33 0,21 0,54 0,43 

Хорли 2,22 900 -13,58 -24,52 -18,72 0,63 0,54 0,27 0,03 0,54 0,27 

Кам`янць-

Подільський 
2,00 880 -13,69 -20,29 -19,55 0,69 0,58 0,27 0,18 0,52 0,40 

Нова Ушиця 1,95 870 -13,45 -19,06 -19,65 0,71 0,59 0,28 0,24 0,52 0,43 

Хмельницький 2,65 1007 -18,19 -31,60 -20,73 0,49 0,36 0,06 0,00 0,50 0,04 

Шепетівка  2,08 904 -14,96 -23,04 -19,97 0,67 0,54 0,19 0,06 0,52 0,30 

Ямпіль  2,57 990 -17,52 -30,16 -20,49 0,52 0,39 0,08 0,00 0,51 0,06 

Жашків  1,71 807 -11,79 -16,08 -19,42 0,76 0,68 0,38 0,42 0,53 0,54 

Озірна 1,92 868 -13,69 -19,39 -19,83 0,71 0,60 0,27 0,23 0,52 0,42 

Золотоноша  1,94 872 -13,75 -19,70 -19,79 0,71 0,59 0,26 0,21 0,52 0,41 

Канів  2,19 922 -14,81 -21,50 -19,98 0,64 0,51 0,20 0,12 0,52 0,33 

Сміла  2,03 892 -14,27 -20,51 -19,92 0,69 0,56 0,23 0,17 0,52 0,38 

Умань  1,77 825 -12,03 -16,11 -19,40 0,75 0,66 0,37 0,42 0,53 0,53 

Черкаси  2,38 963 -16,46 -25,69 -20,42 0,58 0,44 0,12 0,01 0,51 0,19 

Чигирин  1,75 819 -11,69 -15,31 -19,32 0,75 0,67 0,39 0,47 0,53 0,55 

Ніжин  1,90 865 -13,85 -19,28 -20,04 0,72 0,60 0,26 0,23 0,51 0,42 

Остер  1,97 881 -14,05 -19,64 -19,98 0,70 0,57 0,24 0,21 0,52 0,40 

Покошичі 1,82 847 -13,86 -18,70 -20,39 0,74 0,63 0,26 0,27 0,51 0,44 

Прилуки  1,94 877 -14,40 -20,69 -20,14 0,71 0,58 0,22 0,16 0,51 0,38 

Семенівка 2,24 952 -17,08 -25,26 -21,02 0,63 0,46 0,10 0,02 0,49 0,19 

Чернігів  2,40 975 -17,37 -27,25 -20,82 0,58 0,41 0,09 0,00 0,50 0,13 

Сновськ 1,90 867 -13,98 -19,00 -20,20 0,72 0,60 0,25 0,25 0,51 0,42 



Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Селятин 1,50 727 -8,54 -7,33 -19,47 0,80 0,77 0,57 0,53 0,53 0,63 

Чернівці  2,16 909 -14,14 -21,12 -19,59 0,65 0,53 0,24 0,00 0,52 0,15 

Долина  1,99 872 -12,22 -15,62 -19,15 0,69 0,59 0,35 0,08 0,53 0,36 

Коломия  1,85 844 -12,11 -15,34 -19,40 0,73 0,63 0,36 0,09 0,53 0,38 

Пожежевська 3,65 1162 -22,42 -37,60 -22,75 0,15 0,11 0,00 0,00 0,46 0,00 

Яремча  1,66 789 -9,50 -9,86 -18,66 0,77 0,70 0,52 0,38 0,54 0,56 

Ів.-Франківськ 1,98 875 -13,09 -17,86 -19,50 0,70 0,58 0,30 0,02 0,53 0,28 

 

 

Таблиця Б.2 – Інтегрований показник комфортності DS літнього сезону та часткові 

функції бажаності у сучасний кліматичний період 
Метеорологічна 

станція 

ЕЕТ, 

°C 

РЕЕТ, 

°C 

HI, 

°F 
dEET dPEET dHI DS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ялта  17,61 26,61 77,07 0,39 0,02 0,76 0,17 

Алушта  17,45 26,48 76,73 0,40 0,02 0,77 0,18 

Мелітополь  16,97 26,09 76,98 0,43 0,03 0,76 0,21 

Вилково 16,88 26,01 76,98 0,44 0,03 0,76 0,22 

Феодосія  16,85 25,98 77,16 0,44 0,03 0,76 0,22 

Запоріжжя  16,65 25,82 77,01 0,45 0,04 0,76 0,23 

Ботієве 16,63 25,80 76,97 0,45 0,04 0,76 0,23 

Велика 

Олександрівка  
16,39 25,61 76,99 0,47 0,04 0,76 0,25 

Джанкой  16,34 25,56 77,02 0,47 0,04 0,76 0,25 

Стрєлкове  16,34 25,56 76,97 0,47 0,04 0,76 0,25 

Вознесенськ  16,33 25,56 76,97 0,47 0,04 0,76 0,25 

Нікітський Сад  16,24 25,48 77,03 0,47 0,05 0,76 0,26 

Бердянськ  16,11 25,37 77,13 0,48 0,05 0,76 0,26 

Ішунь  15,93 25,22 77,05 0,49 0,06 0,76 0,28 

Берегове  15,86 25,16 77,27 0,50 0,06 0,76 0,28 

Опасне 15,88 25,18 76,68 0,50 0,06 0,77 0,28 

Генічеськ  15,85 25,16 76,99 0,50 0,06 0,76 0,28 

Євпаторія  15,79 25,10 77,14 0,50 0,06 0,76 0,29 

Мисове 15,76 25,08 77,02 0,50 0,06 0,76 0,29 

Нова Каховка  15,75 25,07 77,02 0,50 0,06 0,76 0,29 

Бахмут 15,72 25,05 77,15 0,50 0,06 0,76 0,29 

Амвросіївка  15,65 24,99 77,01 0,51 0,07 0,76 0,30 

Хорли 15,65 24,99 76,94 0,51 0,07 0,76 0,30 

Могильов-

Подільський  
15,59 24,94 77,46 0,51 0,07 0,75 0,30 

Сарата 15,57 24,92 77,02 0,51 0,07 0,76 0,30 

Болград  15,46 24,83 76,99 0,52 0,07 0,76 0,31 

Клепиніне 15,46 24,84 76,89 0,52 0,07 0,76 0,31 

Одеса  15,46 24,83 76,78 0,52 0,07 0,77 0,31 

Владиславівка  15,41 24,79 76,96 0,52 0,08 0,76 0,31 

Слобожанське 15,37 24,76 77,36 0,52 0,08 0,75 0,31 



Продовження таблиці Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Луганськ  15,34 24,73 76,97 0,53 0,08 0,76 0,32 

Павлоград  15,29 24,69 77,14 0,53 0,08 0,76 0,32 

Роздільна  15,28 24,69 77,06 0,53 0,08 0,76 0,32 

Сербка  15,28 24,68 77,02 0,53 0,08 0,76 0,32 

Херсонеський 

Маяк 
15,32 24,71 75,64 0,53 0,08 0,79 0,32 

Куп`янськ 15,22 24,63 77,18 0,53 0,08 0,76 0,32 

Херсон  15,20 24,61 76,94 0,53 0,08 0,76 0,33 

Нікополь  15,17 24,60 76,99 0,54 0,09 0,76 0,33 

Ізмаїл  15,16 24,58 77,01 0,54 0,09 0,76 0,33 

Лошкарівка  15,15 24,58 77,05 0,54 0,09 0,76 0,33 

Севастополь  15,14 24,57 76,46 0,54 0,09 0,77 0,33 

Поштове  15,06 24,50 77,13 0,54 0,09 0,76 0,33 

Очаків  15,04 24,49 76,92 0,54 0,09 0,76 0,34 

Первомайськ 15,00 24,45 77,14 0,55 0,09 0,76 0,34 

Бехтери 14,99 24,44 77,00 0,55 0,09 0,76 0,34 

Чигирин 14,93 24,39 77,33 0,55 0,10 0,75 0,34 

Нижні Сірогози 14,94 24,40 76,89 0,55 0,10 0,76 0,34 

Миколаїв  14,90 24,37 76,94 0,55 0,10 0,76 0,35 

Ізюм  14,87 24,34 77,31 0,55 0,10 0,76 0,35 

Лозова  14,87 24,34 77,26 0,55 0,10 0,76 0,35 

Хуст  14,86 24,33 77,43 0,55 0,10 0,75 0,35 

Керч  14,88 24,35 76,97 0,55 0,10 0,76 0,35 

Гуляйполе  14,82 24,30 77,06 0,55 0,10 0,76 0,35 

Чорноморське 14,83 24,31 76,30 0,55 0,10 0,78 0,35 

Волноваха  14,79 24,28 77,10 0,56 0,10 0,76 0,35 

Баштанка  14,80 24,28 77,02 0,56 0,10 0,76 0,35 

Губиниха  14,78 24,27 77,25 0,56 0,10 0,76 0,35 

Асканія Нова  14,79 24,27 76,90 0,56 0,10 0,76 0,35 

Гайворон  14,72 24,22 77,60 0,56 0,11 0,75 0,36 

Нижньогірський  14,71 24,21 77,01 0,56 0,11 0,76 0,36 

Білогірськ  14,66 24,17 77,15 0,56 0,11 0,76 0,36 

Чапліне  14,65 24,16 77,20 0,56 0,11 0,76 0,36 

Красноград  14,64 24,15 77,32 0,56 0,11 0,75 0,36 

Кобеляки  14,64 24,15 77,25 0,56 0,11 0,76 0,36 

Дар`ївка 14,61 24,12 77,18 0,57 0,11 0,76 0,36 

Бобринець  14,60 24,12 77,20 0,57 0,11 0,76 0,36 

Пришиб  14,58 24,10 77,01 0,57 0,11 0,76 0,37 

Сватове  14,51 24,04 77,21 0,57 0,12 0,76 0,37 

Маріуполь  14,52 24,06 76,72 0,57 0,12 0,77 0,37 

Комісарівка 14,49 24,03 77,27 0,57 0,12 0,76 0,37 

Помічна  14,47 24,01 77,50 0,57 0,12 0,75 0,37 

Новомиргород  14,43 23,98 77,68 0,58 0,12 0,75 0,37 

Фастів  14,40 23,96 78,06 0,58 0,12 0,74 0,37 

Затишшя  14,45 23,99 77,18 0,57 0,12 0,76 0,37 

Жашків  14,34 23,90 77,88 0,58 0,13 0,74 0,38 



Продовження таблиці Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Покровськ 14,36 23,92 77,24 0,58 0,13 0,76 0,38 

Лубни  14,34 23,90 77,59 0,58 0,13 0,75 0,38 

Великий 

Березний  
14,04 23,65 78,82 0,60 0,14 0,72 0,40 

Овруч 14,04 23,65 78,70 0,60 0,14 0,72 0,40 

Синельникове  14,13 23,73 77,14 0,59 0,14 0,76 0,40 

Ромни  14,06 23,67 77,97 0,60 0,14 0,74 0,40 

Тетерів  14,00 23,62 78,26 0,60 0,15 0,73 0,40 

Біловодськ  14,03 23,65 77,32 0,60 0,14 0,75 0,40 

Знам`янка  13,99 23,61 77,55 0,60 0,15 0,75 0,40 

Озірна 13,98 23,60 77,77 0,60 0,15 0,75 0,40 

Міжгір`я  13,71 23,38 80,81 0,61 0,16 0,67 0,41 

Умань  13,88 23,52 77,98 0,60 0,15 0,74 0,41 

Золотоноша  13,89 23,53 77,52 0,60 0,15 0,75 0,41 

Конотоп  13,83 23,48 78,02 0,61 0,16 0,74 0,41 

Сміла  13,82 23,47 77,60 0,61 0,16 0,75 0,41 

Сімферополь  13,76 23,42 77,02 0,61 0,16 0,76 0,42 

Прилуки  13,70 23,37 77,77 0,61 0,16 0,75 0,42 

Любашівка  13,73 23,39 77,37 0,61 0,16 0,75 0,42 

Долинська  13,70 23,37 77,32 0,61 0,16 0,75 0,42 

Ніжин  13,64 23,32 78,16 0,62 0,17 0,74 0,42 

Полтава  13,67 23,35 77,45 0,61 0,17 0,75 0,42 

Миронівка  13,64 23,32 77,77 0,62 0,17 0,75 0,43 

Сновськ 13,60 23,29 78,36 0,62 0,17 0,73 0,43 

Стрий  13,54 23,24 78,57 0,62 0,17 0,73 0,43 

Коломак  13,59 23,28 77,71 0,62 0,17 0,75 0,43 

Рахів  13,44 23,16 79,74 0,63 0,18 0,70 0,43 

Веселий Поділ  13,60 23,29 77,49 0,62 0,17 0,75 0,43 

Дніпро  13,63 23,31 77,09 0,62 0,17 0,76 0,43 

Дебальцево  13,60 23,29 77,37 0,62 0,17 0,75 0,43 

Київ 13,56 23,26 77,62 0,62 0,17 0,75 0,43 

Золочів  13,53 23,23 77,84 0,62 0,17 0,74 0,43 

Гадяч  13,54 23,23 77,77 0,62 0,17 0,75 0,43 

Яготин  13,53 23,23 77,80 0,62 0,17 0,74 0,43 

Кирилівка  13,56 23,26 77,30 0,62 0,17 0,76 0,43 

Гайсин  13,51 23,22 77,85 0,62 0,18 0,74 0,43 

Білопілля (В) 13,41 23,13 78,36 0,63 0,18 0,73 0,44 

Хмільник  13,41 23,13 78,36 0,63 0,18 0,73 0,44 

Покошичі 13,36 23,09 78,86 0,63 0,19 0,72 0,44 

Лебедин  13,36 23,09 77,88 0,63 0,19 0,74 0,44 

Чорнобиль  13,30 23,04 78,17 0,63 0,19 0,74 0,45 

Бориспіль  13,31 23,05 77,80 0,63 0,19 0,74 0,45 

Донецьк  13,33 23,07 77,23 0,63 0,19 0,76 0,45 

Кривий Ріг  13,30 23,04 77,14 0,63 0,19 0,76 0,45 

Остер  13,20 22,95 78,01 0,64 0,20 0,74 0,45 

Канів  13,22 22,97 77,55 0,64 0,19 0,75 0,45 



Продовження таблиці Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ковель  13,07 22,85 78,93 0,64 0,20 0,72 0,46 

Нова Ушиця  13,07 22,85 78,34 0,64 0,20 0,73 0,46 

Харків  13,08 22,85 77,37 0,64 0,20 0,75 0,46 

В.Бурлук 13,02 22,81 77,75 0,65 0,21 0,75 0,46 

Сарни 12,93 22,73 78,86 0,65 0,21 0,72 0,46 

Новоград-

Волинський  
12,92 22,73 78,61 0,65 0,21 0,73 0,47 

Бережани  12,80 22,62 78,93 0,66 0,22 0,72 0,47 

Дубно  12,81 22,63 78,68 0,66 0,22 0,72 0,47 

Броди  12,73 22,57 78,95 0,66 0,23 0,72 0,48 

Баришівка  12,77 22,60 78,18 0,66 0,23 0,74 0,48 

Кропивницький 12,81 22,63 77,49 0,66 0,22 0,75 0,48 

Кам`янць-

Подільський 
12,75 22,58 77,95 0,66 0,23 0,74 0,48 

Мостиська 12,73 22,57 78,07 0,66 0,23 0,74 0,48 

Глухів 12,64 22,49 78,62 0,66 0,23 0,73 0,48 

Черкаси  12,71 22,55 77,68 0,66 0,23 0,75 0,48 

Любешів  12,58 22,44 78,74 0,67 0,24 0,72 0,49 

Чортків  12,54 22,41 78,66 0,67 0,24 0,72 0,49 

Богодухів  12,54 22,41 77,86 0,67 0,24 0,74 0,49 

Кам`янка-

Бугська 
12,47 22,35 78,68 0,67 0,25 0,72 0,49 

Світязь 12,47 22,35 78,49 0,67 0,25 0,73 0,49 

Семенівка 12,42 22,31 78,74 0,67 0,25 0,72 0,50 

Вол.-Волинський 12,35 22,25 79,00 0,68 0,25 0,72 0,50 

Біла Церква 12,38 22,27 78,10 0,68 0,25 0,74 0,50 

Маневичі  12,17 22,10 79,27 0,69 0,27 0,71 0,51 

Шепетівка  12,20 22,13 78,74 0,68 0,27 0,72 0,51 

Кременець  12,14 22,08 78,72 0,69 0,27 0,72 0,51 

Жмеринка 12,10 22,05 78,50 0,69 0,27 0,73 0,52 

Яремча  11,89 21,87 80,41 0,70 0,29 0,68 0,52 

Селятин 11,27 21,36 84,22 0,72 0,34 0,57 0,52 

Суми  12,05 22,00 78,07 0,69 0,28 0,74 0,52 

Коростень  11,93 21,90 78,69 0,70 0,29 0,72 0,52 

Чернігів  11,93 21,90 78,24 0,70 0,29 0,73 0,53 

Чернівці 11,96 21,93 77,89 0,69 0,28 0,74 0,53 

Дрогобич  11,89 21,87 78,59 0,70 0,29 0,73 0,53 

Славське  11,23 21,32 83,03 0,72 0,34 0,61 0,53 

Коломия 11,65 21,67 79,16 0,71 0,31 0,71 0,54 

Житомир  11,69 21,70 78,63 0,71 0,30 0,73 0,54 

Долина  11,63 21,65 79,02 0,71 0,31 0,72 0,54 

Олевськ 5 11,56 21,60 79,22 0,71 0,31 0,71 0,54 

Ангарський 

Перевал  
11,47 21,52 79,50 0,71 0,32 0,70 0,54 

Івано-Франківськ 11,54 21,58 78,73 0,71 0,31 0,72 0,54 

Рава-Руська  11,45 21,51 79,24 0,71 0,32 0,71 0,55 

Нижні Ворота  11,07 21,19 81,29 0,73 0,35 0,66 0,55 



Продовження таблиці Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вінниця  11,39 21,46 78,36 0,72 0,33 0,73 0,56 

Яворів 11,19 21,28 78,85 0,73 0,34 0,72 0,56 

Нижній 

Студений  
10,45 20,67 83,09 0,75 0,40 0,61 0,57 

Луцьк  11,09 21,20 78,76 0,73 0,35 0,72 0,57 

Львів  10,78 20,95 79,41 0,74 0,37 0,71 0,58 

Пожежевська 3,84 15,19 92,66 0,91 0,79 0,27 0,58 

Ямпіль  10,61 20,81 78,96 0,75 0,39 0,72 0,59 

Рівне  10,61 20,81 78,95 0,75 0,39 0,72 0,59 

Турка  9,99 20,29 82,47 0,77 0,43 0,62 0,59 

Тернопіль  10,43 20,66 79,29 0,75 0,40 0,71 0,60 

Хмельницький  10,50 20,71 78,76 0,75 0,39 0,72 0,60 

 



 

ДОДАТОК В 

Проекції зміни середніх багаторічних значень середньої за сезон температури 

повітря, швидкості вітру та відносної вологості  до середини ХХІ ст. відносно 

1981-2010 рр. та їхні можливі значення. Сценарій А1В 

 

Таблиця В.1 – Проекції зміни середніх багаторічних значень середньої за зиму 

швидкості вітру, температури повітря та відносної вологості до середини ХХІ ст. 

відносно 1981-2010 рр.  та їхні можливі значення. Сценарій А1В 

 

Метеорологічна 

cтанція 

Швидкість вітру, м/с Температура середня, °С Відносна вологість, % 

1981-

2010 

2021-

2050 

відхилення 

 

1981-

2010 

2021-

2050 

 

відхилення 

 

1981-

2010 

 

2021-

2050 

відхилення 

 

м/с p °С p % p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вол.-Волинський 2,85 2,80 -0,05 0,59 -2,12 -0,97 1,15 0,01 76 77 0,70 0,33 

Ковель 2,49 2,43 -0,06 0,54 -2,08 -0,86 1,22 0,01 75 75 0,55 0,45 

Луцьк 4,23 4,17 -0,06 0,54 -2,57 -1,39 1,18 0,01 79 79 0,56 0,43 

Любешів 2,52 2,45 -0,07 0,41 -2,32 -1,01 1,31 0,01 75 75 0,28 0,70 

Маневичі 2,47 2,41 -0,07 0,43 -2,58 -1,29 1,30 0,01 76 76 0,39 0,58 

Світязь 2,89 2,85 -0,04 0,64 -2,00 -0,74 1,25 0,01 74 74 0,60 0,36 

Білопілля 2,66 2,60 -0,06 0,48 -3,39 -2,13 1,26 0,01 77 77 0,54 0,39 

Вінниця 4,48 4,44 -0,04 0,63 -3,03 -1,84 1,19 0,01 76 76 0,51 0,40 

Гайсин 2,51 2,47 -0,04 0,58 -2,86 -1,69 1,17 0,01 76 77 0,67 0,28 

Жмеринка 3,41 3,37 -0,04 0,60 -3,07 -1,94 1,14 0,01 73 74 0,42 0,51 

Могильов-

Подільський 
1,50 1,43 -0,06 0,46 -1,49 -0,36 1,13 0,01 68 68 0,21 0,75 

Хмільник 2,66 2,60 -0,06 0,50 -3,39 -2,19 1,20 0,01 77 77 0,31 0,64 

Губиниха 2,87 2,80 -0,08 0,29 -3,64 -2,02 1,62 0,00 77 77 0,29 0,62 

Дніпро 4,96 4,90 -0,06 0,44 -3,19 -1,56 1,63 0,00 78 78 -0,12 0,83 

Комісарівка 2,66 2,60 -0,06 0,44 -3,15 -1,61 1,55 0,00 76 76 0,17 0,76 

Кривий Ріг 4,64 4,59 -0,05 0,50 -2,98 -1,45 1,53 0,00 77 77 0,13 0,83 

Лошкарівка 2,72 2,68 -0,04 0,63 -2,71 -1,30 1,41 0,00 76 76 -0,06 0,91 

Нікополь 3,52 3,48 -0,04 0,66 -1,92 -0,51 1,42 0,00 74 74 -0,12 0,81 

Павлоград 2,74 2,66 -0,07 0,33 -3,01 -1,34 1,66 0,00 74 74 0,06 0,92 

Синельникове 3,88 3,81 -0,07 0,37 -3,51 -1,84 1,67 0,00 76 76 -0,04 0,94 

Чапліне 3,31 3,24 -0,07 0,38 -3,45 -1,75 1,71 0,00 78 78 -0,09 0,87 

Амвросіївка 2,66 2,55 -0,11 0,16 -3,46 -1,56 1,90 0,00 78 78 -0,12 0,85 

Бахмут 1,89 1,81 -0,08 0,32 -3,59 -1,85 1,75 0,00 72 73 0,37 0,55 

Волноваха 3,11 3,03 -0,08 0,31 -3,71 -1,88 1,82 0,00 79 78 -0,11 0,86 

Дебальцево 3,95 3,87 -0,09 0,26 -4,92 -3,14 1,78 0,00 81 81 0,11 0,86 

Донецьк 4,98 4,92 -0,06 0,38 -3,76 -1,97 1,79 0,00 77 77 0,06 0,92 

Покровськ 3,18 3,12 -0,06 0,44 -3,77 -2,07 1,70 0,00 77 77 0,19 0,74 

Маріуполь 5,62 5,54 -0,08 0,40 -2,29 -0,59 1,70 0,00 78 77 -0,68 0,22 

Житомир 3,91 3,84 -0,07 0,42 -3,07 -1,80 1,27 0,01 75 76 0,46 0,47 

Коростень 3,49 3,40 -0,09 0,29 -3,02 -1,69 1,33 0,01 74 74 0,35 0,59 

Новоград-

Волинський 
2,32 2,24 -0,08 0,35 -2,76 -1,45 1,30 0,01 75 75 0,30 0,67 



Продовження таблиці В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Овруч 1,69 1,59 -0,10 0,24 -3,31 -1,95 1,36 0,01 76 76 0,38 0,55 

Олевськ 3,19 3,10 -0,10 0,27 -2,92 -1,56 1,36 0,01 73 73 0,26 0,70 

Берегове 1,14 1,14 0,00 1,00 -0,34 0,50 0,85 0,03 69 70 1,21 0,14 

Великий Березний 1,03 1,01 -0,01 0,84 -1,78 -0,91 0,87 0,02 74 75 0,85 0,21 

Міжгір`я 0,85 0,88 0,03 0,74 -2,73 -1,87 0,86 0,02 70 71 0,82 0,18 

Нижні Ворота 2,16 2,18 0,02 0,85 -2,68 -1,70 0,98 0,02 71 71 0,47 0,39 

Нижній Студений 2,07 2,10 0,03 0,75 -3,92 -3,00 0,91 0,02 75 75 0,59 0,27 

Плай 6,39 6,41 0,02 0,83 -5,86 -4,92 0,94 0,02 79 80 0,57 0,32 

Рахів 1,08 1,12 0,05 0,60 -2,20 -1,32 0,89 0,03 67 68 0,62 0,25 

Хуст 1,10 1,12 0,01 0,86 -1,61 -0,74 0,86 0,04 79 80 1,10 0,16 

Бердянськ 4,42 4,39 -0,03 0,75 -1,35 0,13 1,48 0,00 77 76 -0,83 0,10 

Ботієве 2,27 2,23 -0,04 0,63 -1,59 -0,13 1,46 0,00 77 77 -0,26 0,61 

Гуляйполе 3,08 3,01 -0,07 0,40 -2,81 -1,06 1,75 0,00 76 76 -0,11 0,84 

Запоріжжя 2,16 2,11 -0,05 0,52 -2,07 -0,48 1,59 0,00 75 75 0,03 0,96 

Кирилівка 4,17 4,12 -0,06 0,46 -3,21 -1,54 1,67 0,00 81 81 0,18 0,76 

Мелітополь 1,88 1,84 -0,04 0,64 -1,38 0,14 1,52 0,00 74 75 0,16 0,77 

Пришиб 3,69 3,66 -0,04 0,63 -2,25 -0,64 1,60 0,00 76 76 0,29 0,61 

Баришівка 3,15 3,09 -0,06 0,43 -3,40 -2,03 1,37 0,01 74 75 0,69 0,22 

Бориспіль 3,08 3,02 -0,06 0,42 -3,26 -1,91 1,35 0,01 73 73 0,65 0,25 

Біла Церква 3,83 3,78 -0,05 0,52 -3,17 -1,89 1,28 0,01 76 77 0,69 0,24 

Київ 2,90 2,84 -0,06 0,44 -2,92 -1,56 1,35 0,01 73 73 0,66 0,24 

Миронівка 3,11 3,06 -0,05 0,52 -3,13 -1,85 1,28 0,01 74 75 0,68 0,23 

Тетерів 1,71 1,64 -0,07 0,34 -3,05 -1,74 1,31 0,01 72 73 0,70 0,23 

Фастів 1,86 1,81 -0,05 0,48 -3,27 -2,00 1,27 0,01 74 75 0,77 0,18 

Чорнобиль 2,52 2,45 -0,08 0,31 -3,14 -1,76 1,38 0,01 72 73 0,59 0,30 

Яготин 3,09 3,03 -0,06 0,40 -3,62 -2,21 1,41 0,01 76 77 0,57 0,31 

Алушта 1,62 1,70 0,08 0,43 3,85 4,97 1,11 0,00 67 66 -0,05 0,90 

Ангарський Перевал 2,66 2,71 0,05 0,52 -0,96 0,16 1,13 0,00 70 70 0,32 0,45 

Білогірськ 2,61 2,63 0,02 0,83 0,66 1,88 1,21 0,00 67 67 -0,06 0,89 

Владиславівка 3,68 3,67 -0,01 0,95 1,33 2,56 1,23 0,00 73 73 -0,22 0,65 

Джанкой 2,32 2,33 0,01 0,95 0,49 1,70 1,21 0,00 73 73 0,06 0,91 

Керч 5,12 5,13 0,01 0,95 1,05 2,37 1,32 0,00 75 74 -0,35 0,42 

Клепиніне 2,96 2,98 0,01 0,88 0,41 1,64 1,23 0,00 73 73 0,01 0,99 

Мисове 6,20 6,21 0,01 0,93 1,18 2,44 1,27 0,00 77 76 -0,53 0,23 

Нижньогірський 3,98 3,97 -0,01 0,93 0,43 1,65 1,22 0,00 74 73 -0,11 0,84 

Нікітський Сад 2,77 2,85 0,09 0,38 3,86 4,95 1,09 0,00 62 62 0,02 0,97 

Опасне 4,99 5,02 0,03 0,80 1,31 2,66 1,35 0,00 78 78 -0,53 0,24 

Поштове 2,12 2,19 0,06 0,50 1,75 2,90 1,15 0,00 65 65 0,36 0,39 

Севастополь 4,23 4,34 0,11 0,33 3,95 5,04 1,09 0,00 66 66 0,09 0,83 

Сімферополь 4,93 4,98 0,05 0,61 0,82 2,02 1,20 0,00 70 70 0,20 0,64 

Феодосія 3,30 3,31 0,01 0,88 2,34 3,57 1,22 0,00 70 70 -0,35 0,44 

Херсонеський Маяк 6,04 6,16 0,13 0,29 4,55 5,64 1,09 0,00 70 70 -0,08 0,84 

Чорноморське 5,44 5,52 0,08 0,45 1,76 2,92 1,16 0,00 73 73 -0,21 0,68 

Ялта 2,04 2,12 0,08 0,40 4,73 5,81 1,08 0,00 62 62 0,08 0,85 

Євпаторія 4,75 4,81 0,06 0,53 2,02 3,19 1,17 0,00 72 72 -0,03 0,95 



Продовження таблиці В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ішунь 3,17 3,19 0,02 0,78 -0,03 1,21 1,24 0,00 74 74 0,01 0,98 

Бобринець 2,93 2,87 -0,06 0,41 -2,80 -1,41 1,39 0,00 75 76 0,18 0,75 

Гайворон 1,82 1,78 -0,04 0,60 -2,42 -1,23 1,19 0,01 72 73 0,61 0,32 

Долинська 3,75 3,69 -0,05 0,45 -3,21 -1,72 1,49 0,00 78 78 -0,02 0,97 

Знам`янка 3,21 3,16 -0,05 0,50 -3,45 -1,97 1,47 0,00 77 77 0,07 0,89 

Кропивницький 4,23 4,16 -0,06 0,41 -3,25 -1,82 1,43 0,00 76 76 0,06 0,91 

Новомиргород 2,12 2,08 -0,04 0,61 -3,40 -2,12 1,28 0,01 75 76 0,68 0,23 

Помічна 2,48 2,42 -0,06 0,42 -3,14 -1,80 1,33 0,00 78 78 0,42 0,49 

Біловодськ 3,09 2,93 -0,16 0,08 -4,56 -2,67 1,90 0,00 76 76 0,13 0,85 

Дар`ївка 3,31 3,18 -0,14 0,12 -4,74 -2,81 1,94 0,00 75 75 -0,07 0,91 

Луганськ 2,78 2,64 -0,14 0,10 -3,38 -1,43 1,95 0,00 72 72 -0,12 0,86 

Сватове 2,55 2,40 -0,15 0,08 -4,23 -2,52 1,71 0,00 74 74 0,39 0,55 

Броди 2,18 2,10 -0,08 0,44 -1,98 -0,82 1,16 0,01 70 71 0,41 0,56 

Дрогобич 3,19 3,12 -0,06 0,62 -1,56 -0,47 1,08 0,01 68 68 0,08 0,92 

Кам`янка-Бугська 2,83 2,77 -0,07 0,51 -1,83 -0,65 1,17 0,01 73 73 0,43 0,55 

Львів 3,87 3,79 -0,08 0,46 -2,31 -1,20 1,11 0,01 72 72 0,38 0,59 

Мостиська 2,56 2,47 -0,09 0,46 -1,59 -0,55 1,04 0,02 73 73 0,50 0,49 

Рава-Руська 3,23 3,14 -0,08 0,45 -1,92 -0,82 1,10 0,02 73 73 0,61 0,39 

Славське 1,42 1,45 0,04 0,72 -3,74 -2,77 0,97 0,02 71 72 0,41 0,40 

Стрий 2,22 2,14 -0,08 0,53 -1,22 -0,12 1,10 0,01 67 67 0,04 0,96 

Турка 2,79 2,81 0,02 0,89 -3,06 -2,02 1,04 0,01 71 72 0,24 0,64 

Яворів 4,53 4,43 -0,09 0,43 -1,90 -0,83 1,07 0,01 73 74 0,55 0,44 

Баштанка 3,33 3,28 -0,05 0,50 -2,13 -0,69 1,44 0,00 74 74 0,02 0,97 

Вознесенськ 2,00 1,93 -0,07 0,38 -1,36 -0,07 1,29 0,00 71 71 0,41 0,53 

Миколаїв 3,91 3,88 -0,04 0,67 -1,32 -0,01 1,30 0,00 74 74 0,15 0,81 

Очаків 4,11 4,11 0,00 1,00 -0,74 0,46 1,20 0,00 74 74 -0,27 0,63 

Первомайськ 2,32 2,27 -0,05 0,46 -2,19 -0,90 1,28 0,00 74 74 0,54 0,40 

Болград 2,60 2,58 -0,02 0,83 -0,26 0,79 1,05 0,01 70 70 0,18 0,80 

Вилково 2,51 2,50 -0,01 0,89 1,06 2,12 1,05 0,00 71 71 -0,06 0,92 

Затишшя 3,19 3,14 -0,05 0,50 -2,08 -0,92 1,15 0,00 74 74 0,46 0,48 

Любашівка 3,43 3,38 -0,04 0,55 -2,49 -1,28 1,22 0,00 75 75 0,55 0,41 

Одеса 3,45 3,42 -0,03 0,74 0,11 1,26 1,15 0,00 72 72 -0,17 0,78 

Роздільна 2,34 2,29 -0,05 0,51 -1,55 -0,39 1,16 0,00 73 73 0,40 0,56 

Сарата 2,18 2,15 -0,03 0,72 -0,39 0,71 1,11 0,00 71 71 0,19 0,79 

Сербка 2,67 2,61 -0,06 0,47 -1,47 -0,25 1,23 0,00 73 73 0,29 0,66 

Ізмаїл 3,42 3,41 -0,01 0,90 0,26 1,33 1,07 0,00 68 68 0,06 0,93 

Веселий Поділ 3,37 3,27 -0,10 0,20 -3,61 -2,05 1,57 0,00 76 76 0,30 0,61 

Гадяч 2,67 2,59 -0,08 0,26 -4,21 -2,66 1,55 0,01 75 76 0,42 0,47 

Кобеляки 2,83 2,75 -0,08 0,27 -3,32 -1,74 1,58 0,00 74 74 0,35 0,54 

Лубни 2,41 2,33 -0,08 0,29 -3,76 -2,26 1,50 0,00 77 77 0,50 0,38 

Полтава 3,44 3,32 -0,11 0,14 -3,92 -2,33 1,59 0,00 76 76 0,35 0,56 

Дубно 2,37 2,29 -0,07 0,44 -2,17 -0,98 1,19 0,01 74 74 0,35 0,62 

Рівне 4,85 4,76 -0,09 0,35 -2,80 -1,57 1,22 0,01 77 77 0,32 0,66 

Сарни 2,39 2,31 -0,07 0,38 -2,68 -1,36 1,31 0,01 74 74 0,35 0,62 

Глухів 2,72 2,64 -0,08 0,28 -5,07 -3,54 1,53 0,01 77 77 0,30 0,61 



Продовження таблиці В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Конотоп 2,31 2,23 -0,07 0,32 -4,31 -2,86 1,45 0,01 75 76 0,72 0,20 

Лебедин 3,18 3,10 -0,07 0,30 -4,35 -2,81 1,54 0,01 76 77 0,52 0,37 

Ромни 2,12 2,04 -0,07 0,32 -4,42 -2,94 1,48 0,01 76 77 0,64 0,25 

Суми 4,39 4,32 -0,08 0,29 -4,88 -3,34 1,55 0,01 76 77 0,51 0,37 

Бережани 2,31 2,22 -0,09 0,37 -2,28 -1,12 1,16 0,01 74 74 0,10 0,89 

Кременець 3,48 3,40 -0,07 0,46 -2,13 -0,96 1,17 0,01 72 73 0,36 0,61 

Тернопіль 4,35 4,25 -0,10 0,33 -3,16 -1,99 1,17 0,01 76 76 0,09 0,89 

Чортків 2,56 2,47 -0,09 0,33 -2,78 -1,58 1,20 0,01 74 74 -0,28 0,71 

Богодухів 4,13 4,03 -0,11 0,17 -4,89 -3,34 1,55 0,01 77 77 0,54 0,39 

Золочів 2,78 2,67 -0,11 0,15 -4,79 -3,20 1,58 0,01 77 77 0,59 0,34 

Коломак 3,13 3,03 -0,10 0,18 -4,48 -2,89 1,58 0,01 79 79 0,50 0,43 

Слобожанське 2,23 2,15 -0,08 0,28 -3,88 -2,26 1,62 0,00 75 75 0,46 0,49 

Красноград  2,92 2,82 -0,10 0,19 -4,07 -2,46 1,62 0,00 77 77 0,46 0,46 

Куп`янськ 2,23 2,08 -0,14 0,10 -4,21 -2,55 1,66 0,00 74 75 0,40 0,52 

Лозова 2,88 2,77 -0,11 0,17 -4,09 -2,44 1,65 0,00 78 78 0,11 0,86 

В.Бурлук 3,72 3,57 -0,15 0,08 -5,25 -3,57 1,68 0,00 78 78 0,29 0,63 

Харків 4,37 4,27 -0,10 0,19 -4,27 -2,64 1,63 0,01 76 76 0,50 0,43 

Ізюм 2,34 2,21 -0,13 0,14 -3,75 -2,08 1,67 0,00 74 74 0,28 0,68 

Асканія Нова 4,20 4,20 -0,01 0,93 -1,14 0,24 1,38 0,00 74 75 0,16 0,77 

Бехтери 3,87 3,91 0,04 0,68 -0,24 1,01 1,25 0,00 74 74 0,08 0,89 

Велика 

Олександрівка 
1,93 1,89 -0,04 0,62 -1,76 -0,31 1,45 0,00 76 76 0,09 0,88 

Генічеськ 4,58 4,57 -0,01 0,91 -0,61 0,69 1,30 0,00 79 79 -0,42 0,38 

Нижні Сірогози 3,92 3,88 -0,03 0,67 -1,68 -0,20 1,47 0,00 77 77 0,17 0,77 

Нова Каховка  3,11 3,09 -0,01 0,86 -0,89 0,48 1,37 0,00 74 74 0,19 0,72 

Стрєлкове 3,49 3,50 0,01 0,96 0,09 1,33 1,25 0,00 77 76 -0,54 0,28 

Херсон 3,43 3,42 -0,01 0,87 -1,13 0,21 1,34 0,00 74 74 0,20 0,72 

Хорли 4,35 4,39 0,04 0,64 -0,38 0,86 1,24 0,00 78 78 -0,11 0,82 

Кам`янць-

Подільський 
3,00 2,92 -0,08 0,35 -2,52 -1,34 1,18 0,01 75 75 -0,29 0,69 

Нова Ушиця 2,74 2,66 -0,08 0,37 -2,87 -1,70 1,17 0,01 74 74 -0,11 0,87 

Хмельницький 4,94 4,87 -0,07 0,46 -3,30 -2,10 1,20 0,01 78 78 0,01 0,99 

Шепетівка 3,14 3,08 -0,06 0,49 -3,10 -1,85 1,25 0,01 78 78 0,33 0,61 

Ямпіль 4,76 4,68 -0,07 0,43 -3,01 -1,81 1,20 0,01 77 78 0,20 0,78 

Жашків 1,86 1,82 -0,04 0,62 -3,32 -2,07 1,25 0,01 77 78 0,57 0,34 

Озірна 2,57 2,54 -0,03 0,64 -3,31 -2,07 1,23 0,01 76 76 0,81 0,15 

Золотоноша 2,67 2,62 -0,05 0,48 -3,15 -1,76 1,39 0,00 76 76 0,59 0,25 

Канів 3,53 3,49 -0,04 0,55 -2,86 -1,50 1,37 0,00 72 72 0,65 0,21 

Сміла  2,94 2,91 -0,03 0,65 -3,17 -1,87 1,30 0,00 74 75 0,69 0,19 

Умань 2,13 2,10 -0,04 0,63 -3,00 -1,79 1,20 0,01 74 75 0,72 0,21 

Черкаси 4,08 4,03 -0,05 0,54 -3,25 -1,90 1,35 0,00 74 74 0,14 0,77 

Чигирин 2,08 2,03 -0,05 0,55 -2,91 -1,51 1,41 0,00 73 74 0,09 0,86 

Ніжин 2,38 2,31 -0,06 0,39 -3,83 -2,39 1,43 0,01 76 77 0,53 0,35 

Остер 2,70 2,64 -0,06 0,41 -3,44 -2,07 1,38 0,01 74 75 0,70 0,22 

Покошичі 1,91 1,83 -0,08 0,29 -4,91 -3,41 1,49 0,01 78 78 0,47 0,39 

Прилуки 2,51 2,45 -0,06 0,40 -3,87 -2,40 1,46 0,01 77 78 0,55 0,30 



Продовження таблиці В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семенівка 3,24 3,16 -0,08 0,26 -4,74 -3,20 1,54 0,01 77 77 0,27 0,61 

Чернігів 3,94 3,87 -0,07 0,32 -3,96 -2,53 1,44 0,01 76 77 0,56 0,31 

Сновськ 2,31 2,23 -0,08 0,30 -4,16 -2,67 1,49 0,01 75 76 0,40 0,45 

Селятин 0,94 0,99 0,04 0,74 -4,83 -3,75 1,08 0,01 67 67 -0,06 0,90 

Чернівці 3,62 3,54 -0,08 0,37 -2,16 -1,00 1,16 0,01 72 72 -0,31 0,72 

Долина 3,18 3,14 -0,04 0,78 -1,74 -0,62 1,12 0,02 66 66 -0,18 0,80 

Коломия 2,44 2,36 -0,08 0,51 -2,71 -1,49 1,22 0,01 70 69 -0,35 0,72 

Пожежевська 7,31 7,39 0,07 0,55 -5,51 -4,48 1,04 0,02 68 69 0,22 0,59 

Яремча 2,02 2,02 0,01 0,97 -1,86 -0,67 1,19 0,01 64 64 -0,36 0,56 

Івано-Франківськ 2,95 2,85 -0,10 0,35 -2,47 -1,32 1,15 0,01 71 71 -0,08 0,92 

 

Таблиця В.2 – Проекції зміни середніх багаторічних значень середньої за літо 

швидкості вітру, температури повітря та відносної вологості до середини ХХІ ст. 

відносно 1981-2010 рр.  та їхні можливі значення. Сценарій А1В 

 

Метеорологічна 

cтанція 

Температура середня, °С  Відносна вологість, %  Швидкість вітру, м/ с 

1981-

2010 

2021-

2050 

відхилення 

 

1981-

2010 

2021-

2050 

 

відхилення 

 

1981-

2010 

 

2021-

2050 

відхилення 

 

°С p % p м/с p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вол.-Волинський 17,92 18,78 0,86 0,00 52,80 53,50 0,70 0,41 1,81 1,75 -0,06 0,23 

Ковель 18,10 18,94 0,84 0,00 50,91 51,69 0,78 0,37 1,46 1,39 -0,06 0,23 

Луцьк 18,07 18,95 0,88 0,00 53,32 53,96 0,63 0,51 3,02 2,95 -0,07 0,17 

Любешів 18,03 18,84 0,80 0,00 53,95 54,84 0,89 0,27 1,74 1,68 -0,06 0,27 

Маневичі 17,86 18,71 0,85 0,00 50,10 50,92 0,82 0,42 1,86 1,80 -0,07 0,19 

Світязь 18,24 19,04 0,80 0,00 54,01 55,03 1,02 0,21 1,97 1,90 -0,07 0,19 

Білопілля 18,52 19,49 0,97 0,00 52,26 51,44 -0,82 0,44 1,52 1,49 -0,03 0,52 

Вінниця 18,67 19,66 0,99 0,00 50,27 49,48 -0,79 0,47 3,38 3,36 -0,02 0,62 

Гайсин 19,22 20,23 1,01 0,00 50,53 49,40 -1,14 0,36 1,90 1,89 -0,01 0,84 

Жмеринка 18,50 19,50 1,00 0,00 50,75 50,02 -0,72 0,53 2,44 2,42 -0,02 0,59 

Могильов-

Подільський 
20,00 21,08 1,07 0,00 47,65 46,52 -1,13 0,43 1,05 1,03 -0,02 0,63 

Хмільник 18,52 19,49 0,97 0,00 52,26 51,71 -0,55 0,61 1,52 1,49 -0,03 0,51 

Губиниха 20,55 21,62 1,07 0,00 44,89 43,25 -1,64 0,33 1,85 1,81 -0,04 0,31 

Дніпро 21,14 22,24 1,10 0,00 44,04 42,39 -1,65 0,29 3,91 3,88 -0,04 0,33 

Комісарівка 20,41 21,46 1,05 0,00 42,01 40,72 -1,28 0,42 1,90 1,85 -0,04 0,28 

Кривий Ріг 20,82 21,86 1,04 0,00 42,33 41,42 -0,91 0,57 3,80 3,75 -0,05 0,19 

Лошкарівка 21,17 22,21 1,03 0,00 41,75 41,08 -0,67 0,54 1,97 1,91 -0,06 0,16 

Нікополь 21,77 22,82 1,05 0,00 41,70 40,95 -0,75 0,45 2,56 2,50 -0,06 0,16 

Павлоград 20,91 22,00 1,09 0,00 43,40 41,74 -1,66 0,35 1,68 1,64 -0,04 0,33 

Синельникове 20,76 21,86 1,10 0,00 41,61 39,84 -1,77 0,32 2,58 2,54 -0,03 0,40 

Чапліне 20,69 21,79 1,10 0,00 45,82 44,27 -1,55 0,41 2,09 2,06 -0,04 0,38 

Амвросіївка 21,56 22,59 1,03 0,01 42,18 41,52 -0,66 0,73 1,88 1,86 -0,02 0,70 

Бахмут 20,78 21,87 1,09 0,00 41,99 40,78 -1,20 0,50 1,27 1,22 -0,05 0,19 



Продовження таблиці В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Волноваха 20,93 21,99 1,06 0,01 41,55 40,63 -0,92 0,65 2,07 2,04 -0,02 0,63 

Дебальцево 20,26 21,32 1,05 0,00 44,34 43,40 -0,94 0,59 2,67 2,63 -0,04 0,34 

Донецьк 20,60 21,66 1,06 0,00 43,03 42,13 -0,90 0,63 3,41 3,37 -0,04 0,35 

Покровськ 20,55 21,65 1,10 0,00 42,70 41,45 -1,25 0,50 2,15 2,10 -0,05 0,24 

Маріуполь 21,92 23,02 1,09 0,00 52,76 52,18 -0,58 0,67 4,31 4,30 -0,01 0,82 

Житомир 18,35 19,30 0,95 0,00 51,26 50,58 -0,68 0,52 2,69 2,66 -0,03 0,50 

Коростень 18,28 19,19 0,91 0,00 51,39 50,92 -0,47 0,64 2,40 2,36 -0,04 0,43 

Новоград-

Волинський 
18,22 19,14 0,92 0,00 53,03 52,98 -0,05 0,96 1,64 1,58 -0,06 0,25 

Овруч 18,19 19,08 0,89 0,00 52,45 52,19 -0,26 0,80 1,03 1,00 -0,04 0,47 

Олевськ 17,87 18,74 0,87 0,00 50,89 51,21 0,33 0,75 2,33 2,27 -0,06 0,27 

Берегове 20,45 21,56 1,11 0,00 46,70 46,31 -0,39 0,82 1,11 1,04 -0,06 0,15 

Великий Березний 18,20 19,17 0,97 0,00 50,76 50,72 -0,04 0,96 1,02 0,97 -0,05 0,15 

Міжгір`я 16,67 17,64 0,98 0,00 53,10 52,83 -0,27 0,79 0,64 0,61 -0,04 0,39 

Нижні Ворота 16,35 17,34 0,99 0,00 53,89 53,82 -0,07 0,94 1,62 1,57 -0,04 0,29 

Нижній Студений 15,24 16,22 0,98 0,00 57,44 57,33 -0,11 0,91 1,38 1,33 -0,04 0,33 

Плай 11,74 12,73 1,00 0,00 66,87 66,70 -0,17 0,87 4,44 4,40 -0,04 0,34 

Рахів 17,38 18,38 1,00 0,00 52,68 52,17 -0,51 0,63 0,96 0,93 -0,04 0,43 

Хуст 19,52 20,56 1,04 0,00 52,77 52,48 -0,29 0,80 1,26 1,22 -0,04 0,16 

Бердянськ 23,06 24,22 1,16 0,00 50,90 50,11 -0,79 0,24 3,67 3,67 0,01 0,93 

Ботієве 22,11 23,17 1,06 0,00 47,97 47,41 -0,56 0,64 1,68 1,67 -0,01 0,76 

Гуляйполе 20,89 21,99 1,10 0,00 40,14 38,71 -1,43 0,46 1,97 1,95 -0,03 0,58 

Запоріжжя 21,81 22,88 1,07 0,00 43,41 42,12 -1,29 0,42 1,33 1,28 -0,05 0,24 

Кирилівка 20,43 21,47 1,04 0,01 45,45 44,43 -1,02 0,60 2,94 2,94 -0,01 0,88 

Мелітополь 22,33 23,29 0,96 0,01 40,25 39,92 -0,34 0,85 1,36 1,34 -0,02 0,69 

Пришиб 21,31 22,30 1,00 0,00 40,97 40,38 -0,59 0,73 2,67 2,64 -0,04 0,40 

Баришівка 18,93 19,87 0,94 0,00 48,97 48,01 -0,96 0,41 2,23 2,21 -0,02 0,63 

Бориспіль 19,45 20,38 0,93 0,00 48,11 47,23 -0,88 0,42 2,21 2,19 -0,02 0,64 

Біла Церква 19,05 20,00 0,96 0,00 48,39 47,50 -0,90 0,43 2,70 2,69 -0,02 0,71 

Київ 19,59 20,51 0,92 0,00 49,70 48,94 -0,76 0,45 2,15 2,13 -0,02 0,64 

Миронівка 19,46 20,44 0,98 0,00 48,57 47,34 -1,24 0,32 1,96 1,94 -0,02 0,74 

Тетерів 18,90 19,85 0,95 0,00 47,37 46,44 -0,93 0,41 1,33 1,31 -0,02 0,61 

Фастів 18,92 19,87 0,95 0,00 51,15 50,22 -0,93 0,39 1,17 1,15 -0,02 0,67 

Чорнобиль 18,89 19,81 0,93 0,00 50,02 49,25 -0,77 0,46 1,80 1,78 -0,02 0,63 

Яготин 19,42 20,36 0,95 0,00 48,62 47,67 -0,95 0,43 2,01 1,98 -0,03 0,57 

Алушта 22,37 23,48 1,11 0,00 53,95 52,82 -1,13 0,15 1,42 1,44 0,02 0,69 

Ангарський Перевал 17,38 18,43 1,05 0,00 54,79 53,86 -0,93 0,50 2,06 2,07 0,01 0,74 

Білогірськ 20,79 21,80 1,01 0,00 42,20 41,62 -0,58 0,72 2,08 2,09 0,01 0,81 

Владиславівка 22,14 23,23 1,09 0,00 48,60 48,27 -0,33 0,78 3,05 3,08 0,02 0,62 

Джанкой 22,18 23,17 0,99 0,00 43,19 42,99 -0,20 0,89 1,84 1,81 -0,03 0,54 

Керч 22,28 23,43 1,15 0,00 48,81 48,23 -0,58 0,51 4,18 4,20 0,02 0,77 

Клепиніне 21,96 22,97 1,01 0,00 38,65 38,35 -0,30 0,84 2,33 2,28 -0,05 0,32 

Мисове 23,16 24,34 1,17 0,00 54,96 54,18 -0,78 0,20 4,91 4,98 0,07 0,26 

Нижньогірський 21,67 22,67 0,99 0,00 43,12 42,92 -0,20 0,89 3,09 3,07 -0,01 0,78 

Нікітський Сад 22,43 23,57 1,14 0,00 47,43 46,28 -1,15 0,10 2,34 2,36 0,02 0,62 

Опасне 22,86 24,04 1,18 0,00 57,44 56,70 -0,74 0,24 4,08 4,13 0,04 0,51 



Продовження таблиці В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Поштове 20,90 22,00 1,10 0,00 42,53 41,51 -1,02 0,50 1,84 1,85 0,01 0,86 

Севастополь 22,02 23,18 1,16 0,00 56,15 55,26 -0,89 0,22 3,60 3,65 0,04 0,32 

Сімферополь 21,32 22,38 1,06 0,00 41,42 40,60 -0,82 0,59 3,89 3,89 0,00 0,94 

Феодосія 23,05 24,15 1,10 0,00 49,91 49,39 -0,52 0,60 2,50 2,52 0,02 0,65 

Херсонеський Маяк 22,18 23,34 1,16 0,00 63,48 62,64 -0,84 0,15 3,98 4,04 0,06 0,23 

Чорноморське 21,86 23,01 1,16 0,00 57,37 56,27 -1,11 0,12 3,85 3,82 -0,03 0,47 

Ялта 22,96 24,12 1,16 0,00 51,55 50,40 -1,14 0,12 1,69 1,71 0,02 0,62 

Євпаторія 22,82 23,97 1,16 0,00 46,22 45,27 -0,95 0,22 3,47 3,42 -0,04 0,35 

Ішунь 22,41 23,46 1,05 0,00 43,54 43,01 -0,53 0,65 2,52 2,47 -0,05 0,29 

Бобринець 20,67 21,84 1,16 0,00 42,85 40,92 -1,93 0,22 2,05 2,03 -0,02 0,71 

Гайворон 19,80 20,95 1,15 0,00 46,84 44,61 -2,23 0,13 1,41 1,43 0,02 0,66 

Долинська 20,38 21,47 1,09 0,00 45,18 43,90 -1,28 0,42 2,71 2,67 -0,04 0,36 

Знам`янка 19,89 21,00 1,11 0,00 46,56 44,78 -1,79 0,23 1,98 1,97 -0,01 0,72 

Кропивницький 20,00 21,16 1,15 0,00 43,27 41,16 -2,11 0,15 3,27 3,26 0,00 0,97 

Новомиргород 19,62 20,77 1,15 0,00 48,02 45,60 -2,42 0,09 1,50 1,52 0,02 0,71 

Помічна 20,00 21,23 1,23 0,00 46,01 43,28 -2,73 0,07 1,69 1,72 0,03 0,53 

Біловодськ 20,28 21,37 1,09 0,00 41,82 40,40 -1,41 0,38 2,18 2,15 -0,03 0,47 

Дар`ївка 20,72 21,81 1,08 0,00 42,41 41,23 -1,18 0,50 2,08 2,07 0,00 0,94 

Луганськ 21,33 22,42 1,09 0,00 39,90 38,60 -1,30 0,45 1,89 1,87 -0,02 0,68 

Сватове 20,46 21,53 1,07 0,00 40,70 39,21 -1,49 0,34 1,89 1,84 -0,05 0,26 

Броди 18,02 18,94 0,93 0,00 52,04 52,51 0,47 0,63 1,62 1,55 -0,07 0,18 

Дрогобич 17,75 18,69 0,94 0,00 57,48 58,13 0,65 0,46 2,06 1,95 -0,10 0,05 

Кам`янка-Бугська 17,98 18,89 0,91 0,00 54,95 55,64 0,70 0,49 1,79 1,72 -0,07 0,17 

Львів 17,49 18,41 0,92 0,00 54,24 54,73 0,49 0,58 2,70 2,62 -0,08 0,16 

Мостиська 18,01 18,94 0,93 0,00 58,56 59,11 0,55 0,56 1,68 1,59 -0,10 0,08 

Рава-Руська 17,67 18,56 0,89 0,00 53,57 54,21 0,65 0,44 2,29 2,21 -0,08 0,19 

Славське 15,31 16,28 0,96 0,00 56,70 56,83 0,13 0,88 1,07 1,02 -0,06 0,22 

Стрий 18,10 19,05 0,95 0,00 54,69 55,22 0,53 0,59 1,25 1,15 -0,10 0,05 

Турка 15,54 16,48 0,95 0,00 57,23 57,57 0,34 0,67 1,77 1,69 -0,08 0,12 

Яворів 17,94 18,86 0,92 0,00 53,98 54,48 0,50 0,58 2,78 2,69 -0,09 0,13 

Баштанка 21,26 22,33 1,07 0,00 41,12 40,24 -0,88 0,61 2,38 2,33 -0,06 0,20 

Вознесенськ 21,75 22,95 1,20 0,00 40,93 38,96 -1,97 0,22 1,44 1,44 -0,01 0,85 

Миколаїв 22,11 23,24 1,13 0,00 39,60 38,18 -1,42 0,31 3,30 3,27 -0,03 0,52 

Очаків 21,81 22,96 1,15 0,00 48,87 47,56 -1,31 0,09 3,06 3,05 -0,02 0,71 

Первомайськ 20,88 22,15 1,26 0,00 43,43 40,47 -2,96 0,06 1,90 1,93 0,03 0,39 

Болград 21,82 23,06 1,24 0,00 41,75 40,11 -1,64 0,30 2,30 2,25 -0,05 0,20 

Вилково 22,56 23,76 1,20 0,00 50,09 48,91 -1,19 0,16 1,93 1,89 -0,03 0,36 

Затишшя 20,77 22,02 1,25 0,00 44,87 42,23 -2,64 0,12 2,34 2,36 0,02 0,69 

Любашівка 20,26 21,50 1,24 0,00 43,86 41,11 -2,75 0,08 2,52 2,55 0,03 0,48 

Одеса 21,65 22,81 1,15 0,00 51,71 50,34 -1,37 0,18 2,46 2,46 0,00 0,96 

Роздільна 21,29 22,53 1,24 0,00 43,62 41,30 -2,32 0,18 2,01 2,01 0,00 0,99 

Сарата 21,53 22,76 1,23 0,00 43,12 41,27 -1,84 0,25 1,95 1,93 -0,02 0,55 

Сербка 21,49 22,69 1,20 0,00 42,60 40,46 -2,14 0,19 2,18 2,18 0,00 0,95 

Ізмаїл 22,05 23,28 1,23 0,00 42,54 41,19 -1,36 0,22 2,98 2,94 -0,05 0,25 

Веселий Поділ 20,02 21,04 1,03 0,00 45,67 44,29 -1,38 0,34 2,43 2,40 -0,03 0,50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Гадяч 19,48 20,44 0,96 0,00 48,35 47,20 -1,15 0,35 2,05 2,02 -0,03 0,53 

Кобеляки 20,57 21,60 1,03 0,00 44,89 43,55 -1,34 0,38 1,97 1,93 -0,04 0,32 

Лубни 19,76 20,74 0,98 0,00 48,04 46,83 -1,21 0,35 1,65 1,62 -0,03 0,52 

Полтава 20,08 21,09 1,01 0,00 46,17 44,81 -1,36 0,36 2,44 2,40 -0,04 0,31 

Дубно 18,02 18,92 0,90 0,00 54,50 54,99 0,49 0,61 1,60 1,53 -0,07 0,18 

Рівне 17,93 18,82 0,89 0,00 53,19 53,67 0,48 0,63 3,38 3,30 -0,07 0,18 

Сарни 18,25 19,10 0,85 0,00 48,87 49,56 0,68 0,51 1,61 1,54 -0,07 0,21 

Глухів 18,41 19,32 0,90 0,00 50,32 49,88 -0,44 0,62 1,93 1,91 -0,02 0,72 

Конотоп 19,10 20,03 0,92 0,00 49,15 48,42 -0,73 0,42 1,57 1,54 -0,03 0,57 

Лебедин 19,34 20,29 0,95 0,00 48,00 46,93 -1,06 0,36 2,07 2,05 -0,03 0,56 

Ромни 19,03 19,96 0,93 0,00 51,03 50,10 -0,93 0,39 1,42 1,38 -0,03 0,51 

Суми 19,06 20,00 0,93 0,00 48,86 47,98 -0,88 0,41 3,09 3,07 -0,02 0,65 

Бережани 17,81 18,76 0,95 0,00 54,68 54,91 0,23 0,81 1,49 1,41 -0,08 0,13 

Кременець 18,08 19,00 0,92 0,00 53,63 54,05 0,42 0,66 2,09 2,01 -0,07 0,18 

Тернопіль 17,65 18,61 0,96 0,00 53,36 53,53 0,17 0,86 3,23 3,16 -0,07 0,17 

Чортків 18,19 19,20 1,01 0,00 52,94 52,51 -0,43 0,70 1,87 1,81 -0,06 0,19 

Богодухів 19,41 20,41 0,99 0,00 46,22 44,90 -1,31 0,34 2,90 2,86 -0,04 0,37 

Золочів 19,40 20,41 1,01 0,00 47,76 46,35 -1,40 0,29 1,98 1,95 -0,03 0,51 

Коломак 19,61 20,60 0,99 0,00 47,22 45,99 -1,23 0,40 2,09 2,04 -0,05 0,23 

Слобожанське 20,29 21,33 1,04 0,00 43,99 42,52 -1,47 0,33 1,25 1,19 -0,05 0,18 

Красноград  20,39 21,41 1,02 0,00 45,42 44,05 -1,37 0,39 1,84 1,79 -0,05 0,16 

Куп`янськ 20,65 21,70 1,05 0,00 41,81 40,50 -1,31 0,36 1,52 1,46 -0,06 0,18 

Лозова 20,52 21,59 1,06 0,00 43,18 41,66 -1,52 0,37 1,72 1,66 -0,05 0,20 

В.Бурлук 19,56 20,58 1,02 0,00 46,87 45,62 -1,25 0,34 2,56 2,51 -0,05 0,28 

Харків 20,28 21,30 1,02 0,00 44,41 42,98 -1,42 0,31 3,34 3,30 -0,04 0,31 

Ізюм 20,40 21,46 1,07 0,00 43,21 41,77 -1,43 0,37 1,62 1,56 -0,06 0,16 

Асканія Нова 22,01 23,03 1,02 0,00 38,71 38,18 -0,52 0,74 3,28 3,25 -0,03 0,45 

Бехтери 22,00 23,13 1,13 0,00 42,31 41,12 -1,19 0,34 3,14 3,10 -0,04 0,36 

Велика 

Олександрівка 
21,65 22,62 0,97 0,00 41,43 41,17 -0,26 0,88 1,35 1,29 -0,06 0,15 

Генічеськ 22,65 23,73 1,08 0,00 50,50 49,95 -0,54 0,52 3,31 3,31 0,00 0,98 

Нижні Сірогози 21,89 22,84 0,95 0,01 38,73 38,53 -0,20 0,91 2,89 2,85 -0,04 0,42 

Нова Каховка  22,23 23,25 1,03 0,00 42,16 41,54 -0,62 0,68 2,45 2,41 -0,05 0,31 

Стрєлкове 22,67 23,84 1,18 0,00 51,31 50,49 -0,82 0,13 2,69 2,72 0,03 0,55 

Херсон 21,89 22,99 1,10 0,00 39,98 38,78 -1,21 0,40 2,60 2,57 -0,03 0,45 

Хорли 22,67 23,79 1,12 0,00 51,97 50,98 -0,99 0,22 3,76 3,71 -0,05 0,36 

Кам`янць-

Подільський 
18,93 19,99 1,06 0,00 52,39 51,49 -0,89 0,50 2,30 2,26 -0,04 0,38 

Нова Ушиця 18,61 19,64 1,04 0,00 51,37 50,56 -0,81 0,52 1,78 1,75 -0,03 0,49 

Хмельницький 18,00 18,98 0,98 0,00 54,10 53,81 -0,29 0,78 3,63 3,59 -0,04 0,38 

Шепетівка 17,93 18,87 0,94 0,00 54,91 54,87 -0,05 0,97 1,94 1,89 -0,06 0,27 

Ямпіль 17,88 18,82 0,94 0,00 53,74 53,96 0,22 0,83 3,31 3,24 -0,07 0,20 

Жашків 19,06 20,06 0,99 0,00 51,85 50,77 -1,07 0,37 1,29 1,28 -0,02 0,72 

Озірна 19,44 20,48 1,04 0,00 49,01 47,39 -1,61 0,23 1,70 1,70 0,00 0,93 

Золотоноша 19,85 20,85 1,00 0,00 48,33 47,13 -1,21 0,35 2,07 2,05 -0,02 0,70 

Канів 19,65 20,62 0,97 0,00 50,28 49,18 -1,10 0,35 2,53 2,52 -0,02 0,73 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сміла  19,81 20,90 1,09 0,00 46,36 44,45 -1,91 0,19 2,05 2,05 0,00 0,92 

Умань 19,20 20,28 1,08 0,00 48,07 46,46 -1,61 0,22 1,59 1,59 0,00 0,98 

Черкаси 19,69 20,77 1,08 0,00 46,09 44,67 -1,42 0,13 3,04 3,03 -0,02 0,66 

Чигирин 20,28 21,38 1,10 0,00 47,21 45,65 -1,56 0,18 1,58 1,56 -0,02 0,55 

Ніжин 18,82 19,75 0,93 0,00 51,11 50,13 -0,98 0,32 1,55 1,53 -0,02 0,66 

Остер 19,08 20,01 0,93 0,00 49,71 48,64 -1,07 0,29 2,02 2,00 -0,01 0,76 

Покошичі 18,11 19,03 0,91 0,00 51,76 51,18 -0,57 0,53 1,32 1,30 -0,02 0,73 

Прилуки 19,24 20,18 0,94 0,00 51,42 50,51 -0,91 0,39 1,79 1,76 -0,03 0,52 

Семенівка 18,22 19,12 0,91 0,00 51,71 51,29 -0,42 0,61 1,96 1,95 -0,02 0,73 

Чернігів 18,89 19,81 0,93 0,00 48,46 47,66 -0,80 0,39 2,99 2,97 -0,02 0,64 

Сновськ 18,72 19,64 0,92 0,00 49,31 48,64 -0,66 0,47 1,49 1,47 -0,02 0,69 

Селятин 14,89 15,92 1,03 0,00 54,58 54,44 -0,14 0,89 0,91 0,83 -0,08 0,16 

Чернівці 19,00 20,08 1,08 0,00 52,37 51,61 -0,76 0,57 3,17 3,11 -0,06 0,18 

Долина 17,35 18,32 0,97 0,00 58,24 58,70 0,46 0,63 1,94 1,84 -0,10 0,05 

Коломия 17,71 18,77 1,06 0,00 53,79 53,47 -0,32 0,81 2,17 2,09 -0,08 0,09 

Пожежевська 11,69 12,68 0,99 0,00 62,68 62,50 -0,17 0,86 3,02 2,97 -0,06 0,33 

Яремча 16,50 17,51 1,00 0,00 58,13 58,24 0,10 0,92 1,30 1,21 -0,09 0,09 

Івано-Франківськ 18,10 19,11 1,01 0,00 53,27 53,29 0,02 0,99 2,60 2,51 -0,09 0,09 
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гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення».; Одеськ. Держ. 

Екологічний Університет. Одеса: ТЕС, 2014. С. 179-180. (Особистий внесок автора: 

розрахунок біокліматичних показників, аналіз та узагальнення результатів). 

21. Малицька Л. В. 2013 рік в Україні: особливості термічного режиму. 

Шевченківська весна – 2014. Частина 3: Географія.: Збірник наук. праць ХІІ 

міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених. К.: Прінт-Сервіс, 2014. № ХІІ. С.103-106. 

22. Balabukh V. Malytska L., Bazalieieva I. Formation and dynamics of hazardous 

convective weather events in Ukraine. Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, 

EGU2013-1056, 2013. (Особистий внесок автора: підготовка даних про небезпечні та 

стихійні явища, візуалізація результатів, узагальнення результатів).  

 

Брала участь в українських та міжнародних конференціях, семінарах, 

з’їздах, а саме:  

1. ІІІ-му міжнародному науковому семінарі «Природні ресурси регіону: 

проблеми використання, ревіталізації та охорони», 5–7 жовтня 2018 р., 

м. Львів, Україна (заочна);  



Продовження додатку Г 

2. VІІ міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні проблеми 

України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення», 5 – 6 жовтня 

2017р., м. Херсон, Україна (заочна);  

3. Першому Всеукраїнському Гідрометеорологічному з’їзді з міжнародною 

участю, 22-23 березня 2017 р., м. Одеса, Україна (постер).  

4. Міжнародному семінарі з питань змін клімату в Будапешті «International 

Climate Change Workshop in Budapest», 6 – 8 червня 2016 р., м. Будапешт, 

Угорщина (заочна);  

5. Всеукраїнській конференції молодих учених «Метеорологія, гідрологія, 

моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення» 16 – 17 

листопада 2016 р., м. Київ, Україна (доповідь);  

6. Першій конференції Пан-Євразійсьеого Експерименту (PEEX) та п’ятій 

зустрічі PEEX «1st Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Conference and the 5th 

PEEX Meeting», 10 – 13 лютого 2015 р., Хельсінкі, Фінляндія (заочна);  

7. Міжнародній науковій конференції «Проблеми гідрометеорологічного 

обслуговування господарської діяльності в умовах змін клімату» 5 – 8 травня 

2015 р., м. Мінськ, Білорусь (заочна);  

8. Х Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Молоді науковці–географічній науці» 20 – 21 листопада 

2014 р., м. Київ, Україна (доповідь); 

9. Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Сучасна 

гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» 7 – 9 жовтня 

2014 р., м. Одеса, Україна (доповідь);  

10. ХІІ міжнародній науковій міждисциплінарній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2014» 25 – 28 березня 

2014 р., м. Київ, Україна (доповідь);  

11. Міжнародній науковій конференції «Європейський союз геологічних наук, 

Генеральна Асамблея 2013» 7 – 12 квітня 2013 р., м. Відень, Австрія (постер).  


