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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. На тлі глобальних і регіональних змін 

клімату в останні десятиріччя збільшилась повторюваність та інтенсивність 

несприятливих явищ погоди, внаслідок яких спостерігаються значні втрати 

врожайності сільськогосподарських культур в Україні та світі. Одним із 

найнебезпечніших агрометеорологічних явищ у вегетаційний період для 

сільськогосподарських культур, зокрема теплолюбних, є заморозки. Особливо 

негативно на врожайності позначається вплив пізніх весняних і ранніх осінніх 

заморозків, які виникають на початку та наприкінці вегетації. Вони зумовлюють 

значне пошкодження рослин або й повну їх загибель. Щорічно збитки від заморозків 

в аграрному виробництві України вимірюються сотнями тисяч, а іноді мільйонами 

гривень. Для розроблення теоретичних основ і обґрунтування практичних заходів із 

попередження та усунення негативних наслідків впливу заморозків на 

сільськогосподарські культури необхідні дослідження закономірностей їх 

формування, просторового поширення та динаміки в умовах сучасного клімату. На 

основі таких досліджень може бути здійснена комплексна оцінка термічного режиму 

та врахування впливу заморозків на розвиток сільськогосподарських культур. Для 

комплексної оцінки заморозків на сучасному етапі розвитку кліматологічних 

досліджень актуальним є визначення особливостей просторово-часового розподілу 

основних характеристик заморозків  дат останніх весняних і перших осінніх 

заморозків різної інтенсивності та тривалості беззаморозкового періоду в Україні. 

Особливо важливе прикладне значення мають дослідження впливу заморозків на 

теплолюбні, зокрема плодові культури.  

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

результати, які наведено у дисертаційній роботі, отримано під час проведення 

досліджень на кафедрі метеорології та кліматології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за співробітництва з відділом кліматичних 

досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського 

гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України за участю автора як 

виконавця за темою № 1/12 “Фізико-статистичний аналіз та прогноз зміни сучасного 

клімату регіонів України для підтримання сталого розвитку економіки країни” (ДР 

№ 0112U004651, 2012–2014 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення закономірностей 

просторово-часового розподілу заморозків на території України в умовах сучасного 

клімату та оцінка заморозконебезпечності території відносно плодових культур. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 
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 встановлення сучасних просторово-часових закономірностей розподілу 

дат останніх весняних і перших осінніх заморозків на території України та 

синоптичних умов їх виникнення; 

 розробка статистичних моделей впливу фізико-географічного 

положення території на заморозки; 

 визначення ймовірнісних характеристик останніх весняних і перших 

осінніх заморозків в повітрі та на поверхні ґрунту на території України; 

 дослідження інтенсивності заморозків та її впливу на плодові культури; 

 районування території України за ступенем заморозконебезпечності у 

період цвітіння плодових культур. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є останні весняні та 

перші осінні заморозки та їх інтенсивність. Предметом дослідження є 

встановлення закономірностей просторово-часового розподілу дат останніх 

весняних і перших осінніх заморозків, тривалості беззаморозкового періоду, 

інтенсивності заморозків та ступеня заморозконебезпечності території України 

відносно плодових культур. 

Методи дослідження. Достовірність і обґрунтованість отриманих результатів 

дисертації передусім забезпечується використанням значного обсягу даних щодо дат 

настання заморозків, їх інтенсивності, тривалості беззаморозкового періоду, даних 

багаторічних метеорологічних і фенологічних спостережень на мережі 

метеорологічних і агрометеорологічних станцій Гідрометеорологічної служби 

України, а також коректним застосуванням стандартних методів і прийомів обробки 

та аналізу даних, прийнятих у математичній статистиці й агрокліматології та 

реалізованих у вигляді пакетів прикладних програм Microsoft Office та пакету 

статистичних програм STATISTIKA 8.0. Просторове картування розподілу основних 

характеристик заморозків по території України здійснено з використанням програми 

Surfer. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у проведенні 

комплексного дослідження закономірностей формування і просторово-часового 

розподілу заморозків на території України в умовах сучасного клімату та оцінці 

заморозконебезпечності території відносно плодових культур. 

Вперше: 

- виконано порівняльну кліматологічну оцінку закономірностей просторово-

часового розподілу дат останніх весняних та перших осінніх заморозків і тривалості 

беззаморозкового періоду на території України за періоди: 19611990 рр., 

19912000 рр. та 20012010 рр.; 

- проведено класифікацію синоптичних процесів, що призводили до останніх 

весняних і перших осінніх заморозків у повітрі в Україні протягом 19912010 рр.; 
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- побудовано регресійні моделі впливу фізико-географічного положення 

території на дати виникнення заморозків  і тривалість беззаморозкового періоду;  

- побудовано номограми ймовірності дат настання останніх весняних і перших 

осінніх заморозків на території України в сучасний період; 

- визначено ймовірність пошкодження заморозками різної інтенсивності 

основних видів плодових насіннячкових і кісточкових культур у фазу цвітіння; 

- виконано спеціалізоване агрокліматичне районування території України за 

ступенем заморозконебезпечності у період цвітіння основних плодових культур. 

Удосконалено: 

- теоретико-методичні засади дослідження заморозків і оцінки 

заморозконебезпечності території. 

Дістали подальший розвиток: 

- дослідження закономірностей формування і просторової мінливості 

заморозків на території України; 

- дослідження ймовірнісних характеристик заморозків у різних фізико-

географічних зонах України; 

- дослідження впливу фізико-географічного положення території на основні 

характеристики заморозків. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні та практичні 

положення дисертаційної роботи можуть використовуватися для вирішення 

проектних і виробничих завдань агрометеорологічного обслуговування 

сільськогосподарського виробництва України, у т.ч. для обґрунтування стратегій 

адаптації аграрного виробництва до сучасних змін клімату, у практичній діяльності 

страхових компаній при страхуванні врожаю від впливу заморозків, для розробки 

запобіжних заходів боротьби із заморозками. Результати досліджень за темою 

дисертації було використано при написанні кафедральних наукових звітів з НДР і 

відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ, а 

також впроваджено в спецкурс «Науково-дослідницький практикум з синоптичної 

метеорології», що викладається магістрам кафедри метеорології та кліматології 

географічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Постановка наукових завдань дисертаційного 

дослідження та розробка окремих його частин була проведена спільно з науковим 

керівником. Основні результати отримано здобувачем самостійно. Особистий 

внесок здобувача полягає в зборі та систематизації вихідної інформації; 

узагальненні літературних даних; обґрунтуванні методологічних засад обробки 

інформації; повному статистичному та кліматологічному опрацюванні 

досліджуваних рядів даних; побудові графіків, номограм та карт розподілу основних 

статистичних характеристик заморозків та їх повторюваності у період цвітіння 
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основних плодових культур, науковому аналізі отриманих матеріалів, 

формулюванні висновків та рекомендацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 

отримані під час написання дисертації, доповідались та обговорювались на 

засіданнях кафедри метеорології та кліматології географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

представлені на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях: Міжнародна 

науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (м. Київ, 2007 р.), IV Міжнародна наукова конференція 

студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології» (м. Житомир, 2007 

р.), Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Ломоносов2007» (м. Севастополь, 2007 р.), Всеукраїнська наукова конференція 

студентів, магістрів і аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (м. Одеса, 

2008 р.), ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

розвитку географічної науки і освіти в Україні» (м. Київ, 2012 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано в 

11 наукових працях, з них 6 статей (5  у фахових виданнях, рекомендованих ДАК 

МОН України, у тому числі 2 одноосібні, одна стаття у закордонному науковому 

фаховому виданні) та 5 публікацій матеріалів і тез всеукраїнських та міжнародних 

наукових конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 188 найменувань. Загальний 

обсяг дисертації становить 245 сторінок. Робота вміщує 13 таблиць, 84 рисунки, 6 

додатків на 62 сторінках. 

Автор висловлює щиру подяку д. фіз.-мат. н., проф. В. Ф. Мартазіновій за 

наукові консультації та цінні практичні поради та к. г. н., старшому науковому 

співробітнику УкрГМІ В. М. Бабіченко за цінні поради, постійну підтримку та 

сприяння в написанні роботи. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Сучасний стан досліджень заморозків в Україні та 

світі» виконано огляд літературних джерел, в яких відображено результати різних 

напрямів вивчення явища заморозку в Україні та світі, а також викладено загальну 

методику проведення дисертаційного дослідження. 

Умови виникнення заморозків досліджувалися в різні роки З. Л. Туркетті, 

О. О. Шиголєвим, А. Ф. Чудновським, Ю. Б. Храбровим, Л. І. Блюміною, 

Н. С. Темніковою, Л. К. Смєкаловою, P. Kassomenos, H. Flokas та ін. 
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Метеорологічні й агрокліматичні аспекти явища заморозку, а також 

фізіологічні особливості впливу на рослини висвітлено в роботах Г. Т. Селянінова, 

С. О. Сапожнікової, М. Є. Берлянда, П. Н. Красикова, І. А. Гольцберг, G. Bertrando, 

S. Colombo, H. Tetsuya, W. Muller та ін. Стійкість сільськогосподарських культур до 

заморозків у різні фази розвитку досліджено В. Н. Степановим.  

В Україні умови формування заморозків вивчали Б. Г. Бялиніцька, Д. А. Педь 

(1957 р.), М. Н. Копачевська (1961 р.), К. Т. Логвінов (1972 р.). Великий внесок у 

вітчизняну кліматологію і агрокліматологію з вивчення заморозків та їх впливу на 

сільськогосподарські культури зробили вчені УкрГМІ та КНУ імені Тараса 

Шевченка. Заморозок, як стихійне агрометеорологічне явище вивчали 

В. І. Ромушкевич (1977 р.), М. І. Щербань (1984 р.), В. М. Бабіченко (1992 р.), 

Дмитренко В. П. (1992 р.). Агрометеорологічні аспекти впливу термічного режиму 

на вегетацію плодових культур, зокрема яблуні, відображено в роботах 

Г. Д. Проценка (1972 р.). Дослідження великомасштабної атмосферної циркуляції та 

довгострокове прогнозування процесів і небезпечних явищ погоди, у тому числі 

заморозків, в Україні та світі проводяться під керівництвом В. Ф. Мартазінової. 

Сучасні особливості просторового розподілу і динаміки характеристик теплових 

ресурсів території України досліджено С. І. Сніжко, І. М. Щербань, О. А. Скриник 

(2007 р.). Важливі результати отримано вченими ОДЕКУ, зокрема методологічні 

засади агрокліматичної оцінки умов заморозконебезпечності території розроблено 

З. А. Міщенко і Г. В. Ляшенко (1990 р.), синоптичні умови утворення пізніх 

весняних заморозків в Україні досліджено Г. П. Івус, О. Н. Нажмудіновою (2002 р.), 

агрометеорологічному прогнозуванню впливу заморозків на сільськогосподарські 

культури присвячені роботи А. М. Польового (2007 р.). Багаторічні зміни 

теплозабезпеченості вегетаційного періоду сільськогосподарських культур, 

повторюваності несприятливих явищ, у т.ч. й заморозків, досліджують науковці 

УкрГМЦ  Т. І. Адаменко, М. І. Кульбіда (2002 р., 2004 р.). 

Методичні і технологічні аспекти попередження і зменшення негативного 

впливу заморозків на посіви і посадки сільськогосподарських культур обґрунтовано 

у роботах В. М. Мервіс, І. П. Гусєвої, А. В.  Мещерської, Н. П. Бадян і Б. Л.  Ляпіної, 

L. Kajtez-Bogotaj та ін. 

Детальний огляд і аналіз літературних джерел за кожним із напрямів вивчення 

явища заморозку свідчить про те, що поряд із значними досягненнями і важливими 

отриманими результатами щодо кліматичної і агрометеорологічної характеристики 

заморозків, необхідними є комплексні дослідження закономірностей просторово-

часового розподілу останніх весняних і перших осінніх заморозків на території 

України та оцінки заморозконебезпечності території для сільськогосподарських 

культур в умовах сучасного клімату. 
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У другому розділі «Пізні весняні та ранні осінні заморозки та типові 

синоптичні умови їх виникнення» досліджено особливості просторово-часового 

розподілу строків появи і припинення останніх весняних і перших осінніх 

заморозків у повітрі та на поверхні ґрунту, визначено типові синоптичні умови їх 

виникнення, закономірності зміни тривалості беззаморозкового періоду на території 

України.  

Встановлено, що найбільша (66 %) повторюваність останніх весняних 

заморозків у повітрі за 1991–2010 рр. відмічається у квітні. Середні дати останніх 

заморозків у повітрі на півночі та в центрі країни спостерігаються у другій та третій 

декадах квітня, на півдні – у третій декаді березня. Найбільша (51 %) 

повторюваність останніх весняних заморозків на поверхні ґрунту відмічається у 

травні. Середні дати останніх заморозків на поверхні ґрунту майже на всіх 

досліджуваних станціях відмічаються у першій декаді травня, лише на півдні – у 

другій декаді квітня. Найпізніші дати останніх весняних заморозків у повітрі та на 

поверхні ґрунту відхиляються від середніх багаторічних в середньому на 20–22 дні. 

Перші осінні заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту з найбільшою (79 % та 

68% відповідно) повторюваністю спостерігаються у жовтні. Середні дати перших 

осінніх заморозків у повітрі на півночі та сході країни спостерігаються наприкінці 

першої декади жовтня, на півдні – в третій декаді жовтня – першій декаді листопада, 

на решті території – у другій декаді жовтня. Середні дати перших осінніх заморозків 

на поверхні ґрунту на півночі, сході та в центрі країни спостерігаються у третій 

декаді вересня – першій декаді жовтня, на півдні країни – у другій та третій декадах 

жовтня. Порівняно із середніми багаторічними, дати найраніших осінніх заморозків 

у повітрі та на поверхні ґрунту в середньому відхиляються на 18–22 дні. 

Коливання дат настання останніх весняних та перших осінніх заморозків у 

повітрі та на поверхні ґрунту в середньому становить 40–45 днів. Найбільші їх 

значення для дат останніх весняних заморозків у повітрі спостерігаються на заході 

та півдні країни (63–65 днів), перших осінніх заморозків у повітрі – на півдні та 

південному сході (50–60 днів), останніх весняних заморозків на поверхні ґрунту – на 

заході країни (72 дні), перших осінніх заморозків на поверхні ґрунту – в центрі 

країни (51 день). 

Визначено, що по всій території України дати останніх весняних заморозків на 

поверхні ґрунту є більш пізніми, ніж у повітрі, в середньому на 14 днів, а дати 

перших осінніх заморозків на поверхні ґрунту є більш ранніми, ніж у повітрі, в 

середньому на 10 днів. 

У роботі досліджено віковий хід тривалості беззаморозкового періоду, який 

дозволяє встановити основні тенденції його зміни. Оцінка вікового ходу тривалості 

беззаморозкового періоду методом десятирічного ковзного осереднення на 

метеорологічних станціях Українського Полісся, Лісостепу і Степу показала, що з 
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початку ХХ ст. і по теперішній час простежується тенденція до її збільшення. У 

якості прикладу на рис. 1 представлено віковий хід тривалості беззаморозкового 

періоду в повітрі у Полтаві. Амплітуда тривалості беззаморозкового періоду на 

станції Полтава становить 27 днів. 

 

 

- десятирічні ковзні, - лінійний тренд. 

Рис. 1. Віковий хід тривалості беззаморозкового періоду в повітрі, Полтава 

 

Досліджено середню багаторічну тривалість беззаморозкового періоду за 

останні 20 років. Виявлено, що на півночі, північному заході та північному сході 

країни вона найкоротша і становить 160–170 днів, на більшій частині території 

України  170–180 днів, а на півдні збільшується до 200 днів і більше. Залежно від 

часу закінчення та настання заморозків, тривалість беззаморозкового періоду на 

поверхні ґрунту може коливатися, порівняно з середніми значеннями, в межах 1–2 

місяців. Середнє квадратичне відхилення тривалості беззаморозкового періоду у 

повітрі та на поверхні ґрунту становить 11–22 дні.  

Порівняльна кліматологічна оцінка просторово-часового розподілу дат 

останніх весняних та перших осінніх заморозків і тривалості беззаморозкового 

періоду на території України за 19912010 рр. відносно 19611990 рр., дозволила 

виявити закономірності динаміки цих параметрів термічного режиму. Дати останніх 

весняних та перших осінніх заморозків як у повітрі, так і на поверхні ґрунту на 

більшій частині території України протягом останнього досліджуваного періоду 

настають пізніше. Як приклад, на рис. 2 наведено різницю (у кількості днів) між 

середніми багаторічними датами останніх весняних заморозків на поверхні ґрунту за 

періоди 1961–1990 рр. та 1991–2010 рр. Середні дати останніх заморозків на 

поверхні ґрунту настають пізніше на півночі, північному та південному сході та 

півдні країни, раніше – на заході та північному заході та не змінилися на сході та в 

центрі країни. Запізнення дат останніх весняних заморозків є серйозною загрозою 
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для овочевих, баштанних та плодових культур у період їх вегетації, оскільки це 

може призвести до значної втрати врожаю.  

 

 
Рис. 2. Зміна дат (дні) останніх весняних заморозків на поверхні ґрунту між 

періодами 1961–1990 рр. та 1991–2010 рр.  

 

Тривалість беззаморозкового періоду в повітрі у 1991–2010 рр. відносно 

кліматологічної норми збільшилася у 72 % випадків на 10–15 днів на півночі, 

південному заході та півдні країни, зменшилася у 28 % випадків на 2–6 днів на 

півдні, заході, сході та в центрі країни. На поверхні ґрунту тривалість 

беззаморозкового періоду у 68 % випадків стала більшою на півночі та північному 

заході країни на 12–14 днів, на півдні та сході – на 6–8 днів, у 28 % випадків вона 

стала меншою на 2–6 дні на північному сході, сході, півдні та в центрі та не 

змінилася у деяких західних регіонах країни. 

Проведено порівняння закономірностей просторово-часового розподілу 

найбільш ранніх, середніх і найбільш пізніх дат останніх весняних і перших осінніх 

заморозків та найменшої, середньої і найбільшої тривалості беззаморозкового 

періоду в повітрі за 20012010 рр. відносно 19912000 рр. На рис. 3, як приклад, 

наведено різницю середніх, найбільш пізніх та найбільш ранніх дат останніх 

весняних заморозків у повітрі між періодами 1991–2000 рр. та 2001–2010 рр.  

 

 
Рис. 3. Різниця середніх, найбільш пізніх та найбільш ранніх дат (дні) останніх 

весняних заморозків у повітрі між періодами 1991–2000 рр. та 2001–2010 рр. 
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Виявлено, що найменша, середня та найбільша тривалість беззаморозкового 

періоду у повітрі у 2001–2010 рр. зросла майже по всіх станціях внаслідок зміщення 

дат останніх весняних і перших осінніх заморозків останнього досліджуваного 

десятиріччя. 

Важливими для прогнозування заморозків є оцінка та класифікація 

синоптичних умов їх виникнення. На основі карт приземного тиску архіву відділу 

кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ створено 

каталог типових синоптичних процесів, які зумовлювали останні весняні та перші 

осінні заморозки у повітрі на території України в 1991–2010 рр.  

Використовуючи метод «еталону» проф. В. Ф. Мартазінової, проведено 

класифікацію синоптичних процесів, які формували останні весняні та перші осінні 

заморозки на території України у період 1991–2010 рр. У кожному весняному та 

осінньому місяці виділено класи процесів різних ймовірностей. Для кожного класу 

виявлено найбільш інформативне поле (еталон), яке за критеріями аналогічності 

ρ ≥ 0,3 та η ≤ 1 найкраще узгоджується зі всіма полями класу. Для березня еталон 

класу найбільшої (75 %) ймовірності представлений холодним антициклоном, що 

поширюється з півночі. Клас найбільшої (65 %) ймовірності квітневих процесів 

характеризується еталоном, що представлений антициклонічним північно-східним 

процесом. У травні еталон найбільш ймовірного класу (76 %) характеризується 

областю підвищеного тиску, яка простягається від Скандинавії до території України 

(тиск у центрі 1030 гПа) (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Еталон баричного поля приземного тиску найбільш ймовірного класу, 

що призводить до заморозків на території України у травні 

 

Наведена на рис. 4 синоптична ситуація сприяє виникненню заморозків майже 

на всій території України зі зниженням температури повітря до -3°С. 

Виявлені еталони для класів найбільшої ймовірності баричних полів, які 

формують перший осінній заморозок у повітрі кожного осіннього місяця, 

представлені північно-західними процесами. Їх ймовірності для свого класу 

становлять 75100 %.  
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У третьому розділі «Залежність основних характеристик заморозків від 

фізико-географічного положення місцевості» побудовано регресійні моделі впливу 

фізико-географічного положення місцевості на дати настання заморозків і 

тривалість беззаморозкового періоду в повітрі та на поверхні ґрунту. За методом 

лінійної регресії встановлено характер і тісноту залежності середніх багаторічних 

дат останніх весняних, перших осінніх заморозків та тривалості беззаморозкового 

періоду в повітрі та на поверхні ґрунту від географічної широти φ, географічної 

довготи λ, абсолютної висоти h та ступеня закритості горизонту θ. Встановлено, що 

статистично значущий вплив на розглядувані характеристики заморозків має 

географічна широта (R
2
=0,39–0,48) та висота над рівнем моря (R

2
≈0,3).  

Для визначення залежності дат останніх весняних і перших осінніх заморозків 

та тривалості беззаморозкового періоду у повітрі та на поверхні ґрунту від 

комплексу характеристик фізико-географічного положення місцевості ефективною 

виявилася модель множинної регресії типу 

 

                                                         Y=a0+aφφ+aλλ+ahh.                                                  (1) 

 

Коефіцієнти множинної регресії a, a, ah цілком збіглися з їхніми значеннями 

у відповідних моделях лінійної регресії. За критерієм Фішера визначено, що 

точність моделі вища для дат останніх весняних та перших осінніх заморозків на 

поверхні ґрунту (F=12,9 та 17,6), порівняно із датами останніх весняних та перших 

осінніх заморозків у повітрі (F=5,65 та 8,89). На рис. 5 представлено відповідність 

прогностичних дат останніх весняних заморозків на поверхні ґрунту фактичним 

датам. Згідно з графіками, модель дещо завищує результати для Чернігова, Одеси, 

Запоріжжя та занижує для Луганська, Донецька та Ужгорода. Для решти станцій 

відхилення прогностичних дат від фактичних в середньому не перевищує 4 дні. 

 

 
Рис. 5. Фактичні та прогностичні дати останніх весняних заморозків на 

поверхні ґрунту по станціях 
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Регресійну залежність тривалості беззаморозкового періоду на поверхні ґрунту 

від комплексу характеристик фізико-географічного положення місцевості для 

лінійної та поліноміальної функції показано на рис. 6. Коефіцієнт детермінації для 

лінійної функції становить 0,7, врахування нелінійності моделі дещо його покращує 

(R
2
=0,71).  

Порівнявши розраховані значення критерію Стьюдента з його табличними 

значеннями при рівні значущості =0,05, встановлено, що характеристики тісноти 

зв’язку між врахованими величинами є достовірними. Так, критерій Стьюдента є 

значимим для всіх характеристик і становить для висоти місцевості – 4,3, 

географічної широти – 4,1, географічної довготи – 3,9. 

 

 
Рис. 6. Регресійна залежність тривалості беззаморозкового періоду на поверхні 

ґрунту для лінійної та поліноміальної функції 

 

На статистичну значущість побудованого рівняння регресії вказує критерій 

Фішера, який є вищим, порівняно із табличним значенням для рівня значущості 

=0,05, і становить 17,1. 

Для розробки кліматичного прогнозу побудовано емпіричні інтегральні криві 

розподілу дат останніх весняних і перших осінніх заморозків у повітрі та на 

поверхні ґрунту для всіх досліджуваних метеостанцій. У якості прикладу, на рис. 7 

представлено інтегральні криві ймовірності дат останніх весняних заморозків у 

повітрі для станцій, розташованих у різних фізико-географічних зонах. За 

допомогою цих кривих можна охарактеризувати (залежно від середньої багаторічної 

дати заморозку) ймовірність будь-якої можливої дати заморозку і визначити 

середню дату заморозку заданої ймовірності. 
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Рис. 7. Емпіричні інтегральні криві розподілу дат останніх весняних 

заморозків у повітрі для станцій у різних фізико-географічних зонах України 

 

У степовій зоні (Одеса) з 95 % ймовірністю (майже кожного року) останні 

весняні заморозки у повітрі можуть спостерігатись на початку березня, в зоні 

мішаних лісів (Київ) та зоні лісостепу (Полтава) – наприкінці березня, а в зоні 

широколистяних лісів (Львів) – з першої декади квітня. Однак, з 5 % ймовірністю (1 

раз на 20 років) в степовій зоні вони можливі в першій декаді квітня, в зоні мішаних 

лісів – наприкінці квітня, у лісостеповій зоні – в першій декаді травня, в зоні 

широколистяних лісів – у другій декаді травня. 

Останні весняні заморозки на поверхні ґрунту з 95 % ймовірністю у степовій 

зоні спостерігаються наприкінці березня, в зоні мішаних лісів та у лісостеповій 

зоні – у другій декаді квітня, в зоні широколистяних лісів – з першої декади квітня. 

Проте, з ймовірністю 5 % у степовій зоні вони можливі у першій декаді травня, в 

зоні мішаних лісів та зоні лісостепу – у третій декаді травня, а в зоні 

широколистяних лісів – аж до першої декади червня. 

Різниця в можливих датах настання заморозку в повітрі та на поверхні ґрунту 

становить близько місяця, тобто на поверхні ґрунту останні заморозки можуть 

відмічатися на 2030 днів пізніше від заморозку в повітрі. 

Перший заморозок у повітрі з ймовірністю 95 % у зоні широколистяних лісів 

може спостерігатись у третій декаді жовтня, в зоні мішаних лісів, лісостеповій зоні 

та у Степу – у першій декаді листопада. У зоні широколистяних лісів перший 

заморозок у повітрі з ймовірністю 5 % може відмічатись в третій декаді вересня, в 

зоні мішаних лісів і лісостеповій зоні  наприкінці вересня, у степовій зоні в другій 

декаді жовтня. 

Перший заморозок на поверхні ґрунту може спостерігатись в зоні мішаних 

лісів, лісостеповій зоні та зоні широколистяних лісів з ймовірністю 95 % у другій, на 

початку третьої декади жовтня, у степовій зоні  наприкінці другої декади 

листопада. Однак, один раз на 20 років (5 % ймовірність) він можливий для 
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лісостепової зони та зони широколистяних лісів у другій декаді вересня, а в зоні 

мішаних лісів навіть на початку вересня, у Степу – у другій декаді жовтня. 

На основі інтегральних кривих за методом А. М. Лебедєва побудовано ряд 

номограм для визначення дат останніх весняних і перших осінніх заморозків у 

повітрі та на поверхні ґрунту різної ймовірності. Номограми дозволяють встановити 

можливі середні дати останніх весняних і перших осінніх заморозків у повітрі та на 

поверхні ґрунту для усієї території України. Запропоновані номограми можна 

використовувати в сучасній кліматологічній практиці з метою кліматичного 

прогнозування дат настання заморозків. 

У четвертому розділі «Інтенсивність заморозків та її вплив на плодові 

культури» визначено повторюваність останніх весняних і перших осінніх заморозків 

різної інтенсивності, ймовірність пошкодження ними основних плодових 

насіннячкових і плодових кісточкових культур у фазу цвітіння та проведено 

спеціалізоване агрокліматичне районування території України за ступенем 

заморозконебезпечності у період цвітіння плодових культур. 

За результатами оцінки повторюваності заморозків різної інтенсивності 

визначено, що останні весняні та перші осінні заморозки у повітрі у більшості 

випадків (77 % та 73 % відповідно) слабкої інтенсивності (до -1,9°С), у 18 % та 23 % 

випадків – помірної (-2,0…-3,9°С) та у 4 % випадків в обидва сезони – значної та 

дуже значної інтенсивності (-4,0°С і нижче). На поверхні ґрунту останні весняні та 

перші осінні заморозки також найчастіше (у 66 % та 68 % відповідно) є слабкої 

інтенсивності, у 26 % випадків – помірної та у 7 % і 5 %  значної і дуже значної 

інтенсивності (температура може знижуватись до -10 °С).  

Згідно з дослідженнями Н. І. Синіциної, І. А. Гольцберг, З. А. Струннікова, 

квітки яблуні, груші, вишні, сливи та черешні пошкоджуються при зниженні 

температури до -2°С, персика та абрикоса  при -3°С, а плодові зав’язі цих культур 

зазнають ушкоджень вже при -1°С.  

Визначено середні дати настання та закінчення фази цвітіння основних 

насіннячкових (яблуні, груші) та кісточкових (вишні, черешні, абрикосу та персика) 

плодових культур. Відповідно до критичної температури, за якої відбувається 

пошкодження різних частин плодових культур у фазу цвітіння, та мінімальної 

температури під час заморозку, розраховувалась ймовірність пошкодження 

заморозками основних районованих плодових культур. Як приклад, на рис. 8. 

представлено повторюваність небезпечних заморозків у фазу цвітіння яблуні. 

Найчастіше (кожні 45 років) яблуня пошкоджується у фазі цвітіння на 

півночі, сході та в центрі країни, рідше (один раз на 10 років) – на північному та 

південному заході, північному сході та півдні країни та дуже рідко (один раз на 20 

років) на заході та півдні. 
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Рис. 8. Повторюваність заморозків з інтенсивністю -2С у фазу цвітіння 

яблуні, % 

 

Для оцінки ступеня заморозконебезпечності території України у період 

цвітіння плодових культур використано такі характеристики: дати останніх 

весняних заморозків у повітрі, тривалість беззаморозкового періоду, середня 

інтенсивність останніх весняних заморозків, дати настання фази цвітіння плодових 

культур, ймовірність пошкодження плодових культур заморозками. Ці показники 

покладено в основу спеціалізованого агрокліматичного районування території 

України за ступенем заморозконебезпечності для плодових культур, яке було 

виконано з використанням кластерного аналізу. 

За аналізом результатів кластеризації виділено чотири окремих райони. До І-

го району належать північно-східна та західна частини України. Цей район 

характеризується високим ступенем заморозконебезпечності. До ІІ-го району, 

середнього за ступенем заморозконебезпечності, належать частина центрального та 

східного Лісостепу і північного Степу України. ІІІ-й район охоплює частину 

центрального Полісся, західного Лісостепу, північного Степу та має помірний 

ступінь заморозконебезпечності. До ІV-го району належить південна частина країни 

і Закарпаття. Цей район має найвищий ступінь заморозконебезпечності, а саме за 

рахунок пошкодження заморозками персику та абрикосу. Виконане спеціалізоване 

агрокліматичне районування території України за умовами заморозконебезпечності 

в період цвітіння плодових культур може використовуватися з метою науково 

обґрунтованого ведення садівництва. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі проведено комплексне науково-методичне 

дослідження закономірностей просторово-часового розподілу останніх весняних і 

перших осінніх заморозків на території України в умовах сучасного клімату та 

оцінку заморозконебезпечності території відносно плодових культур. 
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Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Найбільша повторюваність останніх весняних заморозків у повітрі за період 

1991–2010 рр. відмічається у квітні (66 %), останніх весняних на поверхні ґрунту у 

травні (51 %) Перші осінні заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту з найбільшою 

повторюваністю (79 % та 68 % відповідно) спостерігаються у жовтні. Коливання дат 

настання останніх весняних та перших осінніх заморозків у повітрі та на поверхні 

ґрунту в середньому становить 40–45 днів. Визначено, що дати останніх весняних 

заморозків на поверхні ґрунту настають пізніше, порівняно із датами заморозків у 

повітрі в середньому на 14 днів, а дати перших осінніх заморозків на поверхні 

ґрунту настають раніше, ніж у повітрі в середньому на 10 днів. 

2. Оцінка зміни просторово-часового розподілу дат останніх весняних та 

перших осінніх заморозків і тривалості беззаморозкового періоду на території 

України за сучасний період відносно стандартного кліматичного дозволила виявити, 

що останні весняні заморозки у більш як 50 %, а перші осінні у більш як 80 % 

випадків настають пізніше на півночі, північному та південному сході, півдні 

країни, раніше – на заході та північному заході та не змінилися на сході і в центрі 

країни. 

3. Тривалість беззаморозкового періоду в повітрі у сучасний період відносно 

стандартного кліматичного збільшилася у 72 % випадків на 10–15 днів на півночі, 

південному заході та півдні країни. У 28 % випадків  зменшилася на 2–6 днів на 

заході, сході та в центрі країни. На поверхні ґрунту тривалість беззаморозкового 

періоду у 68 % випадків збільшилася на півночі та північному заході країни на 12–

14 днів, на півдні та сході – на 6–8 днів, у 28 % випадків вона зменшилася на 2–6 

днів на північному сході, півдні та в центрі країни та не змінилася у західних 

регіонах країни.  

4. На основі створеного каталогу типових синоптичних процесів, які 

зумовлювали виникнення останніх весняних і перших осінніх заморозків у повітрі 

протягом 19912010 рр. проведено їх класифікацію та виявлено еталони класів 

різної ймовірності формування заморозків різної інтенсивності для кожного місяця. 

Ймовірність класу найнебезпечніших травневих заморозків, що спостерігаються при 

надходженні холодного арктичного повітря з північного заходу, становить 76 %. 

5. На основі статистичного моделювання визначено характер впливу фізико-

географічного положення території на дати заморозків та тривалості 

беззаморозкового періоду в повітрі та на поверхні ґрунту. Встановлено, що 

статистично значущий вплив на характеристики заморозків має географічна широта 

(R
2
 = 0,30,5) та висота місцевості над рівнем моря (R

2
~0,3). Побудовано регресійні 

моделі впливу фізико-географічних умов на дати виникнення заморозків та 

тривалості беззаморозкового періоду (R
2
 = 0,490,70).  
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6. На основі графо-аналітичного методу визначено ймовірності дат настання 

останніх весняних і перших осінніх заморозків у повітрі та на поверхні ґрунту у 

різних фізико-географічних зонах України, що може бути використано в сучасній 

агрокліматичній практиці для кліматичного прогнозування заморозків.  

7. Визначено повторюваність і закономірності просторового розподілу 

заморозків різної інтенсивності з урахуванням критичних температур у фазу 

цвітіння плодових насіннячкових (яблуня, груша) і кісточкових (вишня, черешня, 

слива, абрикос, персик) культур, що дозволило встановити ймовірність їх 

пошкодження. 

8. Проведене на основі кластерного аналізу спеціалізоване агрокліматичне 

районування території України дозволило виділити чотири райони, які 

відрізняються за ступенем заморозконебезпечності для основних плодових 

насіннячкових і кісточкових культур. Районування може бути використане для 

науково обґрунтованого ведення садівництва. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Олексієнко І. М. Просторово-часовий розподіл заморозків на території 

України та їх вплив на плодові культури. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню закономірностей 

просторово-часового розподілу заморозків на території України та оцінці 

заморозконебезпечності території відносно плодових культур. Проведено аналіз 

сучасного стану вивчення умов виникнення заморозків, їх кліматологічної 

характеристики, агрокліматичних аспектів впливу на сільськогосподарське 
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виробництво, стану прогнозування та розробки методів боротьби з заморозками в 

Україні та світі. Визначено сучасні кліматологічні характеристики дат останніх 

весняних і перших осінніх заморозків у повітрі та на поверхні ґрунту і тривалості 

беззаморозкового періоду порівняно із кліматологічною стандартною нормою та в 

останнє десятиріччя порівняно з попереднім. Вперше проведено класифікацію 

синоптичних процесів, що призводять до останніх весняних і перших осінніх 

заморозків на території України, використовуючи метод «еталону» 

В. Ф. Мартазінової. На основі статистичного моделювання визначено характер і 

тісноту залежності середніх багаторічних дат заморозків від фізико-географічних 

характеристик положення території  географічної широти і довготи, висоти 

місцевості над рівнем моря. На основі графо-аналітичного методу А. М. Лебедєва 

розроблено кліматичний прогноз основних характеристик заморозків у повітрі та на 

поверхні ґрунту у різних фізико-географічних зонах для використання в сучасній 

агрометеорологічній практиці. Визначено повторюваність та закономірності 

просторового розподілу заморозків різної інтенсивності у фазу цвітіння плодових 

насіннячкових (яблуня, груша) і кісточкових (вишня, черешня, слива, абрикос, 

персик) культур. На основі кластерного аналізу проведено спеціалізоване 

районування території країни за умовами заморозконебезпечності відносно 

плодових культур для вирішення завдань науково обґрунтованого ведення 

садівництва. 

Ключові слова: останні весняні заморозки, перші осінні заморозки, 

тривалість беззаморозкового періоду, просторово-часовий розподіл, синоптичні 

процеси, статистичне моделювання, кліматичний прогноз, плодові культури. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Олексиенко И. Н. Пространственно-временное распределение 

заморозков на территории Украины и их влияние на плодовые культуры. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 11.00.09  метеорология, климатология, агрометеорология.  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию закономерностей 

пространственно-временного распределения заморозков на территории Украины и 

оценке заморозкоопасности территории относительно плодовых культур. Проведен 

анализ современного состояния изучения условий возникновения заморозков, их 

климатологической характеристики, агроклиматических аспектов влияния на 

сельскохозяйственное производство, состояния прогнозирования и разработки 
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методов борьбы с заморозками в Украине и мире. Определены современные 

климатологические характеристики дат последних весенних и первых осенних 

заморозков в воздухе и на поверхности почвы, а также продолжительности 

беззаморозкового периода по сравнению с климатологической стандартной нормой 

и в последнее десятилетие по сравнению с предыдущим. Впервые проведена 

классификация синоптических процессов, обусловливающих последние весенние и 

первые осенние заморозки на территории Украины, используя метод «эталона» 

В. Ф. Мартазиновой. На основе статистического моделирования определены 

характер и теснота зависимости средних многолетних дат заморозков от физико-

географических характеристик положения территории: географической широты и 

долготы, высоты местности над уровнем моря. На основе графо-аналитического 

метода А. Н. Лебедева, разработан климатический прогноз заморозков в воздухе и 

на поверхности почвы в различных физико-географических зонах для 

использования в современной агрометеорологической практике. Определены 

повторяемость и закономерности пространственного распределения заморозков 

различной интенсивности в фазе цветения плодовых семечковых (яблоня, груша) и 

косточковых (вишня, черешня, слива, абрикос, персик) культур. На основе 

кластерного анализа проведено специализированное районирования территории 

Украины по условиям заморозкоопасности относительно плодовых культур для 

решения задач научно обоснованного ведения садоводства. 

Ключевые слова: последние весенние заморозки, первые осенние 

заморозки, продолжительность беззаморозкового периода, пространственно-

временное распределение, синоптические процессы, статистическое моделирование, 

климатический прогноз, плодовые культуры. 

 

SUMMARY 

 

Oleksienko I. Spatial and temporal distribution of frosts in Ukraine and their 

impact on fruit crops.  Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of geographical sciences, speciality 

11.00.09  meteorology, climatology, agrometeorology.  Taras Shevchenko National 

University of Kyiv Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

Dissertation is devoted to the study of patterns of spatial and temporal distribution 

of frosts in Ukraine and assessment of the frosts danger of the country with respect to fruit 

crops. For the first time in Ukraine conducted a comprehensive study of spatial and 

temporal variability of frost and evaluation of the frosts danger of the country with respect 

to fruit crops, particularly in the last two decades.  

The analysis of the current state of research on the problems of studying the frost, 

which considerably extends the information on their occurrence, climatological 
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characteristics, aspects of agro-climatic impact on agricultural production, forecasting and 

development of methods of struggle against them in Ukraine and in the world. On the 

basis of empirical meteorological information and software tools are defined modern 

climatological characteristics of dates last spring and first autumn frosts on the soil surface 

and in the air and the duration of the frost-free period.  

The change in these characteristics as compared with the standard rate of climate 

in the last decade, compared to the previous one. For the first time the classification of 

synoptic processes leading to the last spring and first autumn frosts in Ukraine using the 

V. F. Martazinova’s method of "standard". 

It is based on statistical modeling of the nature and the tightness depending 

multiyear dates of the first and last frost from physical and geographical conditions of the 

characteristics of the territory. It was found that a statistically significant effect on the 

characteristics of frost is considered the geographical latitude and altitude. 

It was determined that the duration of the frost-free period on the soil surface 

modeled better than in the air. With the help of graph-analytical method of A. Lebedev, 

determine the likelihood of last spring and first autumn frosts on the soil surface and in the 

air, which can be used in modern agro-meteorological practice, including for the purpose 

of the main characteristics of the climate forecast frost. Determined frequency and patterns 

of spatial distribution of frosts of varying intensity in the flowering phase pome fruits 

(apple, pear) and stone fruit (cherries, cherry, plum, apricot, peach) crops. 

The analysis of minimum temperature for each date of freezing is determined that, 

in most cases 70 % , the intensity of the latter and the first frost in the air is small (up to -

2°C). Investigated recurrence of frosts of varying intensity in the flowering stage of basic 

zoned fruit pome and stone cultures. It was determined that most of freezing damage to 

flowers or ovaries of fruit crops is in the north and the west of the country. 

A specialized division of the territory of Ukraine concerning the frosts danger 

conditions for fruit crops, which can be used to meet the challenges of conducting science-

based agricultural production, such as gardening is conducted on the basis of cluster 

analysis. 

Keywords: last spring frosts, first autumn frosts, duration of the frost-free period, 

spatial and temporal distribution, synoptic processes, statistical modeling, the climate 

forecast, fruit crops. 

 


