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АНОТАЦІЯ 

 

Щеглов О.А. Фізико-статистичний метод прогнозу температури повітря 

та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних 

процесів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. – 

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України та Національної академії наук України. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено розробці методу прогнозу температури повітря 

та атмосферних опадів на місяць із врахуванням ансамблю аналогів циркуляції 

атмосфери на основі двомісячної квазіперіодичності атмосферних процесів. 

Проблема довгострокового прогнозу є відкритою, тому вирішення її, 

особливо в контексті довгострокових деталізованих прогнозів і передбачення 

екстремальних погодних явищ є актуальною науковою та практичною задачею. 

Надійні довгострокові прогнози погоди можуть бути використані зацікавленими 

організаціями в сфері сільського господарства, енергетики, комунальних служб 

та в інших галузях народного господарства.  

Метою дослідження є розроблення фізико-статистичного методу 

прогнозу полів приземного тиску, температури повітря та опадів на території 

України із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних 

процесів.   
Об’єктом дослідження є сучасний режим температури повітря, 

атмосферних опадів на території України взимку та аналоги двомісячної 

квазіперіодичності циркуляції атмосфери. 

Предметом дослідження є аналогічність атмосферної циркуляції як 

предиктор для довгострокових прогнозів температури та опадів на території 

України взимку. 
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В дисертаційній роботі розроблено новий метод регіонального прогнозу 

температури повітря та опадів для зимових місяців на території України із 

місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів. 

Фізико-статистичний метод прогнозу заснований на двомісячній 

квазіперіодичності атмосферних процесів та принципі прогнозу за аналогами 

атмосферних процесів. Предиктором для побудови методу є інтегральні 

характеристики полів геопотенціалу на середньому рівні тропосфери, які 

отримано шляхом широтного осереднення добових полів геопотенціалу в 

Атлантико-Європеському секторі в межах 40–70 град. пн. ш.  

При підборі аналогічних процесів застосовується принцип «плаваючого» 

аналогу, тобто при пошуку аналогів з електронного архіву припускається 

незначне зміщення синоптичних процесів по довготі та в часі відносно 

території і календарних дат процесів базового року, на який складається 

прогноз. У якості предиктора для прогнозу використовується еволюція 

великомасштабних циркуляційних процесів тривалістю до двох тижнів. 

Подібність атмосферних процесів визначається шляхом розрахунку показників 

аналогічності – критерію геометричної подібності та середнього абсолютного 

відхилення. За допомогою встановлених граничних значень відбирається 

ансамбль найбільш подібних процесів до циркуляції  поточного періоду.  

 Вибір найбільш інформативного аналога на підставі найбільш значимих 

показників аналогічності з іншими членами ансамблю атмосферних процесів 

являє собою новизну запропонованого методу. Підхід із вибором найбільш 

інформативного аналогу для прогнозу покращив справджуваність методу, 

порівняно із традиційним осередненням за ансамблем. Збільшення успішності 

методу порівняно зі звичайним осередненням за ансамблем аналогів при 

прогнозах класів середньої місячної температури повітря та кількості опадів 

складає 47,4 % та 6,9 % відповідно. 

 Середня справджуваність прогнозів оцінювалася шляхом підрахунку 

кількості прогнозів в пунктах по території України, де прогнози повністю 

виправдавдалися, тобто задовольнялася умова збігання прогностичного та 
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фактичного класу місячної аномалії температури або кількості опадів. 

Осереднення оцінок прогнозів по 132 метеостанціям України за період 2014-

2017 рр. продемонструвало, що справджуваність прогнозу класу середньої 

місячної аномалії температури повітря складає 58,4%. Середня справджуваність 

прогнозів класів місячної кількості опадів складає 38,6%. 

Для відносної оцінки справджуваності методу використано 

справджуваність кліматологічних, інерційних та випадкових прогнозів. 

Порівняльна оцінка успішності довгострокових кліматологічних, інерційних та 

випадкових прогнозів показала,  що у випадку відсутності наукового методу 

довгострокового прогнозу, найкращою альтернативою для  прогнозу на 

території України є кліматологічний прогноз. Успішність кліматологічного 

прогнозу в  більшості випадків вища порівняно з інерційними та випадковими 

прогнозами середньої місячної температури повітря та кількості опадів. 

Успішність запропонованого в дисертаційній роботі методу при прогнозах 

класів середньої місячної аномалії температури повітря виявилася вищою щодо 

справджуваності кліматологічних прогнозів в середньому на 35,5%; а  при 

прогнозах класів місячної кількості опадів –  вище в середньому на 5,8%. 

Досліджено екстремальні характеристики сучасного температурного 

режиму за період 2000-2015 рр. на території України взимку, які були 

використані при складанні прогнозів погоди. Сучасні середні місячні значення 

температури повітря зимових місяців є вищими щодо відповідних норм 1961-

1990 рр. практично на всій території України на 0,7–2,8 
о
С. Розраховано 

порогові значення 5-го та 95-го перцентиля максимальної та мінімальної 

добової температури по 167 метеорологічним станціям України взимку для 

визначення екстремально високих та екстремально низьких аномалій 

температури. Максимальні середньодобові значення температури повітря 

досягають на рівнинній частині України до 10,5 
о
С, а мінімальні значення 

сягають -36.5 
о
С. Для сучасного температурного режиму 2000-2015 рр. 

характерним є підвищення повторюваності днів з екстремально низькою 

температурою в північно-східній та східній частині України. Також виявлено 
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збільшення повторюваності днів з екстремально високою температурою у 

західних областях та на крайньому півдні України відносно попереднього 15-

річного періоду. 

В межах України порогові значення для визначення екстремально низької 

температури повітря взимку (5-й перцентиль фактичного розподілу мінімальної 

температури повітря за добу) знаходяться в діапазоні від -4,0 
о
С до  -24,6 

о
С. 

Абсолютний мінімум по території України за період 2000-2015 рр. складає          

-36,5 
о
С. Порогові значення екстремально високої температури взимку (95-й 

перцентиль фактичного розподілу максимальної температури за добу) варіюють 

по станціям України, починаючи з 4,4
 о

С. При цьому абсолютний максимум на 

півдні країни становить 21 
о
С. 

Виявлено, що сучасний режим за показником загальної кількості опадів 

зимового сезону несуттєво відрізняється від режиму опадів 1961-1990 рр. по 

території України. Взимку найбільша місячна кількість екстремальних опадів 

відмічається у грудні, найменша –  в лютому. 

 Оцінено режим екстремальних опадів понад 15 мм/добу взимку на 

території України. Найбільша кількість екстремальних опадів випадає в грудні, 

що складає 20–30 % від місячної норми на півдні і південному заході України та 

понад 40–50 % – в  Карпатах та Кримських горах. Найменша кількість 

екстремальних опадів взимку відмічається у лютому і складає менше 10 %  від 

норми на більшості території України. 

Розглянуто статистику підбору аналогічних середніх місячних полів 

температури в Атлантико-Європейському секторі. Продемонстровано 

можливість використання аналогів осереднених 30-денних полів температури 

повітря в Атлантико-Європейському секторі для прогнозів середньої місячної 

аномалії температури. Оцінки підбору аналогів із архіву температурних полів з 

2000 р.  показали, що ймовірність аналогів з вищим показником геометричної 

подібності, ніж при кліматологічних прогнозах у зимових місяцях  складає 

близько 20–25 %.  Найбільша кількість аналогів просторового розподілу 

аномалії температури відмічається в січні.  
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 Вдосконалено алгоритм розпізнавання синоптичних процесів, що 

спричиняють екстремальну температуру та  екстремальні опади на території 

України. Алгоритм базується на використанні показника геометричної 

подібності, що розраховується за даними електронних архівів полів 

атмосферного тиску.  

За вдосконаленим алгоритмом розпізнавання синоптичних процесів 

визначено основні типи синоптичних процесів, що зумовлюють екстремальні 

температурні аномалії на території України. Три типи синоптичних процесів 

формують екстремально високі температури повітря. Найбільш ймовірний тип 

за період 2000-2015 рр. взимку характеризується обширною областю високого 

тиску субтропічного походження. Значення температури повітря при такому 

типі синоптичних процесів може підвищуватися до 10 
о
С вдень.  

Чотири типи синоптичних процесів формували екстремально низькі 

аномалії температури повітря взимку. Найбільшу повторюваність за період 

2000-2015 рр. взимку має тип, що характеризується впливом сибірського 

максимума на територію Україні, що проявляється в низькій температурі 

повітря близько -15…-25 
о
С із тривалістю більше тижня. 

Виділено чотири типи синоптичних процесів, що формують 

екстремальні опади на території України.  Найбільш ймовірний тип пов’язаний 

із виходом південного циклону на територію України. Процес формує осередки 

із екстремальними опадами на значній частині України, передусім у Кримських 

горах, в центральній, східній частині країни, а також на узбережжі Азовського 

моря. 

Отримані типи синоптичних процесів дозволили створити каталог 

сучасних синоптичних процесів, що зумовлюють екстремальні метеорологічні 

явища. Каталог використано для розпізнавання екстремальних процесів при 

складанні деталізованих довгострокових прогнозів температури та опадів. 

Ключові слова: довгостроковий прогноз, аналог атмосферних процесів, 

ансамбль аналогів, двомісячна квазіперіодичність. 
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 ABSTRACT 

 

Shchehlov O.A. The physical-statistical method for predicting the air 

temperature and precipitation with one-month time lead on the basis of an ensemble 

of analogs of atmospheric processes. – The qualification scientific work as a 

manuscript. 

The thesis for degree of a candidate of geographic sciences in specialty 

11.00.09 – meteorology, climatology, agrometeorology. – Ukrainian 

Hydrometeorological Institute of the State Emergency Service of Ukraine and 

National Academy of Sciences of Ukraine. Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the developing of method for predicting temperature 

and precipitation on the basis of ensemble of atmospheric circulation analogs and the 

two-month quasi-periodicity of circulation processes. 

The problem of long-range forecast is not solved, especially in the context of 

long-term extreme weather prediction. Reliable long-range forecast could be applied 

in the sphere of the state government, energy, public services etc. 

The main goal of the research is to develop physical-statistical method for 

predicting spatial distribution of ground-level atmospheric pressure, air temperature 

and precipitation anomalies over the territory of Ukraine in winter time. The method 

is based on the principle of atmospheric circulation analogues and the two-month 

quasi-periodicity of circulation processes investigated by V. Martazinova. 

The research object is the modern temperature and precipitation regime over 

the territory of Ukraine and the analogs of two-month quasi-periodicity of 

atmospheric circulation. 

The subject of the research is the analogs of atmospheric circulation as a 

predictor for the monthly temperature and precipitation prediction over the territory 

of Ukraine. 

The new regional forecast method has been developed in order to predict the 

temperature and precipitation anomalies during winter months on the territory of 
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Ukraine. Based on two-month periodicity, predictor for predicting future circulation 

processes are integral characteristics of the geopotential fields at the 500 hPa height. 

Integral characteristics are obtained via latitudinal averaging between 40N and 70N.  

When selecting similar processes, the principle of "floating" analogue is 

applied. That mean when searching for analogues from the archive, it is assumed 

some longitudal and time shift relative to the territory and calendar dates of the 

current synoptical processes. The evolution of large-scale circulation processes 

lasting up to two weeks is used as a predictor. The similarity of atmospheric 

processes is determined by the calculation of similarity coefficients such as the 

criterion of geometric similarity and the average absolute error. The ensemble of the 

most similar processes is selected based on comparison of calculated and with critical 

values of the similarity coefficients. 

Choosing the most informative analogue on the basis of the highest 

connection with other members of ensemble of the atmospheric processes is a novelty 

of the proposed method. The approach of choosing the most informative analogue for 

the temperature and precipitation forecasts improves the forecast skill of the method 

compared to traditional ensemble averaging. This approach showed a higher forecast 

skill than usual ensemble averaging. For the forecasts of average monthly air 

temperature and monthly precipitation such an inprovemant is by 47.4% and 6.9%, 

respectively. 

The average success of the forecasts of the proposed method was estimated by 

the hit rate score (by calculating the number of forecasts at the points in the territory 

of Ukraine in which the forecasts were fully justified, ie the condition of coincidence 

of the forecast and actual class of the monthly temperature anomaly or precipitation). 

The average forecasts skill on 132 meteorological stations in Ukraine for the period 

2014-2017 for the forecast of the monthly air temperature anomaly classes is 58.4%. 

The average forecasts skill of the monthly precipitation classess forecasts is 38.6%. 

The relative success of the method was determined by comparison with 

climatological forecasts. The comparative analysis of the long-term climatological, 

inertial and random forecasts skills has shown that in the case of absence of a 
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scientific long-term forecasting method, the best alternative for the territory of 

Ukraine is the climatological forecast. In most cases, the forecast skill of the 

climatological forecast is higher than the inertial and random forecasts of average 

monthly air temperature and precipitation. Forecast skill of the proposed method 

exceeds climatological forecast skill by the following: for the forecasts of the average 

monthly temperature anomaly by 35.5%; forecasts of classes of monthly anomalies of 

precipitation by 5.8%. 

The modern temperature regime over the territory of Ukraine has been studied.  

The long-term mean value of the current temperature regime in the winter period is 

by 0,7-2,5 
о
С higher then in 1961-1990. The biggest changes occurred in the north of 

the country. The current air temperature regime, compared to the previous period, is 

characterized by an increase in the frequency of days with extremely low temperature 

in the northeastern and eastern part of Ukraine, as well as an increase in the 

frequency of days with an extremely high temperature in western regions and 

southern Ukraine. 

Within Ukraine, the thresholds for determining extremely low winter air 

temperatures (the 5th percentile of the actual daily minimum air temperature 

distribution) are in the range of 4.0 °C to -24.6 °C. The absolute minimum in Ukraine 

for the period 2000-2015 is -36.5 
о
С. The thresholds for determining extremely high 

winter temperatures (the 95th percentile of the actual maximum daily temperature 

distribution) vary across Ukrainian stations, starts at 4.4 °C, with an absolute 

maximum in the south equal to 21 °C. 

It is revealed that the modern precipitation regime 2000-2015 in terms of total 

precipitation in the winter season is not significantly different from the 1961-1990 on 

the territory of Ukraine. A slight increase in total precipitation is observed in some 

eastern, western and northern parts of Ukraine. 

In winter, the highest monthly amount of extreme precipitation is observed in 

December and the lowest in February. The regime of extreme daily precipitation over 

15 mm/day in winter in Ukraine is estimated. In winter, the highest monthly amount 

of extreme precipitation is observed in December, the lowest – in February. The 
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highest amount of extreme precipitation occurs in December, which makes 20-30% 

of the monthly norm in the south and southwest of Ukraine and over 40-50% in the 

Carpathians and Crimean mountains. The lowest amount of extreme precipitation in 

winter is observed in February and is about 10% and less than the norm in most of the 

territory of Ukraine. 

The statistics of selection of similar monthly mean temperature fields in the 

Atlantic-European sector are considered. The possibility of using the analogues of the 

30-day averaged fields of air temperature in the Atlantic-European for the prediction 

of the average monthly temperature anomaly is shown. Estimates of the selection of 

analogues from the archive of temperature fields since 2000 showed that the 

probability of analogues with the criterion of geometric similarity, higher than in 

climatological forecasts in December is about 20%, in January – 50%, in February – 

25%. The largest number of analogues of the spatial distribution of the temperature 

anomaly is observed in January. 

The algorithm of recognition of synoptic processes that cause extreme 

temperature and extreme precipitation in the territory of Ukraine has been improved. 

The algorithm is based on the use of geometric similarity index, which is calculated 

on the data of electronic archives of atmospheric pressure fields. 

The main types of synoptic processes leading to extreme temperature 

anomalies and extreme precipitation in Ukraine are identified. Three types of 

synoptic processes form extremely high air temperatures and four types form 

extremely low air temperatures that have different probability and duration.  

There are also four types of synoptic processes that form extreme 

precipitation in Ukraine with different probability. Each of the four types forms cells 

with extreme rainfall in different parts of Ukraine. These types allow us to create a 

catalog of modern synoptic processes that cause extreme meteorological phenomena. 

The catalog is used for recognition of extreme processes in detailed forecasting. 

Key words: long-range forecast, analogue of atmospheric processes, 

ensemble of analogs, two-months quasi-periodic. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ДПП – довгострокові прогнози погоди. 

УкрГМІ (ДСНС України та НАН України) – Український гідрометеорологічний 

інститут Державної служби з надзвичайних ситуацій України та Національної 

академії наук України. 

ГЦП – глобальний центр прогнозування. 

КДДПП – відділ кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди. 

ГМЦ – гідрометеорологічний центр. 

ЦГО – центральна геофізична обсерваторія. 

ЕВТ – екстремально-висока температура. 

ЕНТ – екстремально-низька температура. 

ВМО – Всесвітня метеорологічна організація. 

САП – система ансамблевого прогнозування. 

ЄЦСПП (ECMWF) – Європейський центр середньострокових прогнозів погоди. 

ЦДА – центр дії атмосфери 

UTC – всесвітній координований час (англ. Coordinated Universal Time). 

IPCC – Міжурядова група експертів зі змін клімату (англ. Intergovernmental 

Panel on Climate Change)  

SVSLRF – стандартизована система верифікації довгострокових прогнозів 

погоди (анг. Standardised Verification System for Long Range Forecasts) 
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 ВСТУП 

 

Актуальність теми. Дисертаційна робота присвячена  одній із найбільш 

важливих проблем в метеорології – довгостроковому прогнозу погоди. Не 

зважаючи на успіх  використання гідродинамічних моделей для складання 

короткострокових прогнозів погоди, у випадку довгострокових прогнозів такі 

моделі не демонструють високої справджуваності.  Економічний потенціал та 

соціальна користь довгострокових прогнозів погоди зумовлює необхідність 

вдосконалення існуючих методів та розробки нових прогностичних схем. 

Біля витоків досліджень довгострокових прогнозів погоди стояли такі 

вчені як Б.П.Мультановський, С.Т. Пагава, Дж. Немайес., Ф. Баур, Тейсеран де 

Бор, Н. Філіпс, Г.Я.Вангенгейм, А.А. Гірс, В.Г. Шишков та ін.  Що стосується 

безпосередньо методів прогнозу за аналогами атмосферних процесів, над цим 

напрямком досліджень, наприклад, в США працювали Т. Барнет, Р. 

Прейсендорфер, Р. Лівзі, А. Барнтстон, Х. ван ден Дол; в Радянському союзі – 

В.Г. Шишков, Н.А. Багров, М.І. Юдін, Н.І. Звєрєв, Г.В. Груза. В Україні 

розвиток даного напрямку отримав відображення в роботах В.Ф. Мартазінової, 

якою була розроблена півсферна модель довгострокового прогнозу погоди на 

основі методу «плаваючого аналога». Під її керівництвом в Українському 

гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України було 

здійснено розробку регіональних моделей Е.К. Івановою, В.В Остапчук, а також 

виконувалися дослідження з довгострокового прогнозування погоди над 

Антарктичним півостровом  В.Е. Тимофеєвим. 

Надійні довгострокові прогнози погоди можуть бути використані для 

планування заходів, націлених на підвищення продуктивності роботи сільського 

господарства, енергетики, комунальних служб та інших галузей народного 

господарства. Оскільки проблема довгострокового прогнозу є відкритою, 

вирішення її, особливо в контексті деталізованих місячних прогнозів та 

передбачення екстремальних погодних явищ є актуальною науковою і 

практичною задачею.   
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Метою дослідження є розробка фізико-статистичного методу 

довгострокового прогнозу полів приземного тиску, температури повітря та 

опадів на території України із місячною завчасністю на основі ансамблю 

аналогів циркуляції атмосфери.   
Об’єкт дослідження – сучасний режим температури та опадів на 

території України взимку, аналоги циркуляції атмосфери. 

Предмет дослідження – аналогічність циркуляції атмосфери як 

предиктор для деталізованого прогнозу температури та опадів на місяць по 

території України взимку. 

Основні задачі наукового дослідження:  

 Проаналізувати сучасний режим температури повітря та опадів зимових 

сезонів 2000-2015 рр. на території України для оцінки успішності 

кліматологічних прогнозів середньої місячної аномалії температури 

повітря та кількості опадів. 

 Дослідити екстремальні характеристики сучасного режиму температури 

та опадів на території України для визначення днів із екстремальними 

метеорологічними явищами у грудні-лютому.   

 Вдосконалити алгоритм розпізнавання синоптичних процесів, що 

супроводжуються екстремальною температурою повітря та  

екстремальними опадами на території України.  

 Провести за вдосконаленим алгоритмом типізацію сучасних синоптичних 

процесів, що зумовлюють екстремально низьку, екстремально високу 

температуру повітря,  а також екстремальні опади на території України у 

грудні-лютому. 

 Створити архів інтегральних характеристик полів геопотенціалу на 

середньому рівні тропосфери в Атлантико-Європейському секторі з 

2000 р. у якості вхідної інформації для фізико-статистичного методу 

довгострокового прогнозу погоди. 

 Розробити фізико-статистичний метод прогнозу середньої місячної 
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температури повітря та кількості опадів із місячною завчасністю для 

території України на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів та 

принципу двомісячної квазіперіодичності циркуляції атмосфери. 

 Провести оцінку справджуваності розробленого методу довгострокового 

прогнозу температури та опадів, а також порівняти її з оцінками 

кліматологічних прогнозів. 

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

проводилася у відповідності із наступними науково-дослідними темами 

УкрГМІ: НДР «Розроблення комплексного методу виявлення кліматовразливих 

районів на території України в умовах глобальної зміни клімату» (2015-2017 

рр.), № держреєстрації 0115U002775; НДР «Прогнозування мінливості 

кліматовразливих районів на території України в найближчі десятиріччя» (з 

2018 року), № держреєстрації 0118U000554; НДР  «Фізико-статистичний метод 

«плаваючого аналога» для довгострокового прогнозу погоди» (з 2018 року), № 

держреєстрації 0118U004428; Госпдоговірна тема «Довготривалі зміни 

атмосферної циркуляції та клімату у Південній півкулі та в районі 

Антарктичного півострова» (2018 р.) 

Методи досліджень. У дисертації для розроблення методу 

довгострокового прогнозу температури повітря та атмосферних опадів 

використовувались методи теорії ймовірності, стандартні методи  статистики та 

теорії розпізнавання образів. Метод прогнозу реалізовано у вигляді пакету 

комп’ютерних програм на мові VBA. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше:  

 Розроблено метод довгострокового прогнозу температури повітря та 

опадів із місячною завчасністю для території України на основі ансамблю 

аналогів атмосферних процесів та принципу двомісячної 

квазіперіодичності великомасштабної циркуляції атмосфери. 

 Отримано характеристики сучасного режиму температури повітря та 

опадів на території України в грудні-лютому за період 2000-2015 рр. для 
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вирішення задач довгострокового прогнозування погоди. 

 Проведено типізацію  синоптичних процесів, що призводили до  

екстремальної температури повітря та екстремальних опадів на території 

України в грудні-лютому  2000-2015 рр.  

Удосконалено: 

 Методику відбору найбільш інформативного аналога з ансамблю аналогів 

атмосферних процесів із двомісячною квазіперіодичністю за допомогою 

інтегральних характеристик полів геопотенціалу для складання 

довгострокових місячних прогнозів температури повітря та кількості 

опадів на території України. 

 Алгоритм розпізнавання синоптичних процесів за полями атмосферного 

тиску з каталогу екстремальних синоптичних процесів.  

Дістали подальший розвиток: 

 Методики довгострокового прогнозування погоди за аналогами 

атмосферних процесів. 

 Типізація синоптичних процесів, що зумовлюють екстремальну 

температуру повітря та екстремальні опади на території України. 

 Знання щодо багаторічної та міжрічної зміни температури повітря та 

кількості опадів на території України.  

Практичне значення одержаних результатів. Фізико-статистичний 

метод забезпечує регіональний прогноз аномалій температури та кількості 

опадів, доповнюючи розрахунки півсферної моделі УкрГМІ для території 

України із місячною завчасністю. В роботі запропоновані нові підходи, такі як 

інтегральне представлення полів геопотенціалу для підбору ансамблю аналогів. 

Для підвищення якості прогнозів в рамках моделі довгострокового прогнозу 

погоди УкрГМІ  виявлені сучасні порогові значення кліматичного режиму 

початку ХХІ століття на території України. Запропонований в дисертаційній 

роботі метод прогнозу температури та опадів може використовуватись для 

практичних цілей гідрометслужбою України. 
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Особистий внесок здобувача. Визначення мети й завдань, обґрунтування 

методологічних засад досліджень, інтерпретація основних результатів та 

формулювання висновків здійснено разом із науковим керівником. З наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, використано положення та ідеї, які 

належать особисто автору, про що зазначено у переліку наукових праць, 

представлених в авторефераті. В дисертації здобувачу належить виконання 

поставлених задач: 

 Створення програмних засобів для реалізації методу довгострокового 

прогнозу температури та опадів із місячною завчасністю на території України та 

засобів для прогнозу дат з екстремальними температурами та опадами. 

 Адаптація архівів відділу КДДПП та створення архіву інтегральних 

характеристик полів геопотенціалу Атлантико-Європейського сектору для 

розробки методу довгострокового прогнозу погоди.  

 Проведено розрахунки для: визначення сучасних екстремальних значень 

режиму температури та опадів на території України; виявлення типів 

синоптичних процесів, що супроводжуються екстремальною температурою та 

опадами на території України; проведення порівняльної оцінки 

справджуваності інерційних, кліматологічних та випадкових прогнозів 

середньої місячної температури повітря та кількості опадів на території 

України; визначення успішності розробленого методу прогнозу; написання 

розділів дисертації. 

Обґрунтованість і достовірність результатів. Всі дослідження були 

проведені за допомогою методів статистичного  аналізу, теорії ймовірності та 

розпізнавання образів на достовірному матеріалі з: архівів метеорологічних 

полів відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди 

(КДДПП) УкрГМІ, даних ЦГО ім. Б. Срезневського та даних NCEP/NCAR 

Reanalysis. Прогнози за розробленим методом проходили авторську перевірку та 

перевірку у відділі КДДПП, а також використовувалися в якості допоміжних  

прогнозів до моделі довгострокового прогнозу УкрГМІ, що надавалися 

Українському гідрометеорологічному центру. 
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Апробація результатів. Зміст роботи, її основні положення та окремі 

результати, отримані під час написання дисертації були викладені та 

представлені у доповідях на: Міжнародній науковій конференції EGU (Відень, 

2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції  «Природная среда 

Антарктики: современное состояние изученности» (Мінськ 2016 р.),  

Всеукраїнській конференції молодих вчених «Метеорологія, гідрологія, 

моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення» (Київ, 

2016 р.), Першому Всеукраїнському гідрометеорологічному з’їзді з 

міжнародною участю (Одеса, 2017 р.),  Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми наук про Землю: використання природних 

ресурсів та збереження навколишнього середовища» (Брест, 2017 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні проблеми України: 

географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» (Херсон, 2017 р.),  Past 

Antarctic Ice Sheet Dynamics (PAIS) Conference (Трієст, 2017 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, 

практика, освітні новації» (Ніжин, 2018 р.). 

Результати досліджень представлялись та обговорювались на секції 

метеорології та на засіданні Вченої ради УкрГМІ.  

Публікації. За результатами роботи опубліковано 16 наукових праць, 

серед яких 7 статей у фахових періодичних виданнях України (з яких 3 входять 

до міжнародних наукометричних баз), та 9 тез доповідей на міжнародних 

наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 4 розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 5 

додатків на 26 сторінках. Обсяг загального тексту дисертації складає 196 

сторінок (6,2 д.а)., з них основного тексту – 138 сторінок (4,8 д.а).  Робота 

ілюстрована 4 таблицями та 65 рисунками. Список використаних джерел 

містить 167 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОГНОЗІВ 

ПОГОДИ 

 

За класифікацією Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) 

прогнози погоди розділяють за завчасністю на прогнози поточної погоди, 

надкороткострокові, короткострокові, середньострокові, прогнози із 

розширеним терміном, довгострокові та прогнози клімату [47]. Довгострокові 

прогнози погоди (ДПП) займають за завчасністю (понад 30 днів) проміжне 

місце між середньостроковими прогнозами погоди та прогнозами клімату. Як 

показала практика,  розробка успішного методу ДПП виявилася однією із 

найскладніших задач в метеорології, яка на даний момент не вирішена в 

достатній мірі.  Процеси в Земній атмосфері мають стохастичний характер і на 

тривалих проміжках часу перебудова атмосферної циркуляції слабко 

детермінована, що в свою чергу ускладнює прогнозування аномалій погоди 

[22,63]. Тому побудова надійної математичної моделі, яка б враховувала всі 

чинники, зокрема, неадіабатичні, та  давала точні прогнози на місяць або сезон, 

виявилася проблематичним завданням. Тому на даний час існує необхідність 

вдосконалення вже існуючих методів та розробки нових прогностичних схем 

ДПП. 

1.1 Розвиток методів довгострокових прогнозів погоди 

 

 Розвиток методів ДПП бере початок із перших років 20 століття. Б.П. 

Мультановський, відбираючи схожі синоптичні процеси, намагався передбачити 

погоду на тривалий час вперед, очікуючи, що схожі за динамікою 

великомасштабні атмосферні процеси будуть розвиватись аналогічно [46]. 

Пізніше, в тридцяті роки ХХ століття, під керівництвом Дж. Немайеса почалася 

розробка гідродинамічних методів моделювання загальної циркуляції 

атмосфери [49].  Н. Філіпс в 1956 р. вперше, а пізніше – Є.Н. Блінова, 

представили достатньо реалістичні моделі загальної циркуляції атмосфери 
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[144]. Надалі,  моделі загальної циркуляції стали невід’ємною частиною систем 

сезонного прогнозування погоди та кліматичних моделей. Серед вчених, які 

стояли біля витоку гідродинамічних моделей для прогнозу погоди були Дж. 

Смагоринський, С.Т. Пагава, К. Росбі, К. Брайан, С. Манабе, Е. Лоренц, Д.А. 

Дрогайцев, Г.І.Морской, Г.І.Марчук та ін [57,124,127,151].  

Однак гідродинамічні моделі прогнозу не дозволили вирішити проблему 

довгострокового прогнозу погоди. Тому вчені продовжили шукати 

альтернативні шляхи досягнення прогресу в ДПП для збільшення межі 

передбачуваності, в тому числі за допомогою знаходження певних 

закономірностей атмосферної циркуляції. В радянські часи були закладені 

школи Б.П. Мультановського та С.Т. Пагави, Г.Я.Вангенгейма-А.А. Гірса, які 

розробили макроциркуляційний метод довгострокових прогнозів погоди [8,54]. 

Також представниками синоптико-статистичного напрямку у сфері ДПП  є Н.А. 

Багров, М.І. Юдін, В.Г. Шишков, Н.І. Звєрєв, А.Л. Кац, Б.Л. Дзердзієвський, 

Д.А. Педь, Г.В. Груза [1,16,64,68,69]. В основі прогнозів цих шкіл лежить 

принцип залежності аномалій погоди від еволюції атмосферної циркуляції. 

Важливий внесок у розвиток понять загальної циркуляції атмосфери та методів 

ДПП зробила Е.Н. Блінова [4].  В роботах [11, 18]  досліджено особливості 

циркуляції, які дозволили виявити певні закономірності при складанні 

довгострокових прогнозів, як наприклад, реперні процеси. Паралельно також 

вирішувались задачі класифікації та типізації синоптичних процесів з метою 

узагальнити складні для об’єктивного аналізу метеорологічні дані [6].  

Один з принципових питань у розвитку довгострокових методів, на 

відміну від розвитку прогнозів малої завчасності, полягає в передбачуваності 

атмосферних процесів. Ступінь точності, з якою можна передбачити стан 

системи у віддалені моменти в майбутньому, визначаються передбачуваністю 

атмосферних процесів. Межа передбачуваності досліджувалася в ряді робіт, 

зокрема Е. Лоренцом [22, 124]. Для подолання межі передбачуваності найбільш 

успішним методом вважається метод аналогів атмосферних процесів. 

Серед робіт, які присвячені проблемі відбору аналогів для ДПП варто 
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згадати роботи А.Н. Багрова,  В.Г. Шишкова, Н.І. Звєрєва, Г.В.Грузи [1,9,67]. 

Однак, як показано в роботах Е.Лоренца [22], підібрати аналоги за допомогою 

традиційного підходу до аналогічності, практично неможливо. Успішний 

нетрадиційний підхід до аналогічності атмосферних процесів було 

запропоновано в роботах В.Ф. Мартазінової [23,24,28,34,37,43].  

В фізико-статистичних методах ДПП в основному використовують  в 

якості предикторів метеорологічні параметри, які могли б охарактеризувати 

поточний стан за допомогою статистичних методів [16,81,82]. В той же час,  Т. 

Барнет та Р. Прейсендорфер [87], а також Р. Лівзі та А. Барнтстон [122] 

паралельно із радянською школою створили системи аналогового 

прогнозування. Серед найбільш ґрунтовних узагальнюючих праць 

американських вчених, присвячених довгостроковому прогнозуванню погоди, 

можна згадати монографію Х. Ван ден Дола [157].  

Розвиток чисельних моделей відбувався у напрямку об’єднання моделей 

загальної циркуляції атмосфери та океану. Ще в 80-90-х роках ХХ сторіччя в 

чисельних моделях почали враховувати неадіабатичні фактори. Сезонні 

прогнози в другій половині та наприкінці ХХ сторіччя почали проводитися 

декількома групами в США [106,140,159]. Переважно вони ґрунтувалися на 

спробах передбачення сезонних та місячних показників температури та 

кількості опадів виходячи із даних про прогрівання Атлантичного океану та 

статистичним зв’язкам з явищем Ель-Ніньо [89]. Також моделі довгострокового 

прогнозу в Північній Америці, Австралії та Південній Америці ґрунтувалися 

перш за все на взаємодії океану з атмосферою [118].  

На початку 2000-х,  проекти ENSEMBLES та DEMETER заклали  базу для 

мультимодельних підходів  ДПП [142,162]. Під егідою ВМО в 2007 році 

створено проект LC LRFMME (Long-Range Forecast Multi-Model Ensemble), 

який є частиною програми The Global Data-Processing and Forecasting System. 

Проект покликаний інтегрувати зусилля по створенню ефективної системи 

довгострокового прогнозування із прогнозними періодами до 4 місяців [117].  

 Усвідомлення необхідності випуску прогнозів часових масштабів менше 
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сезону, призвели до створення проекту  S2S (subseasonal-to-seasonal) який 

стартував у 2013 р. та передбачає використання ансамблю моделей для 

прогнозування метеорологічних величин терміном до 60 діб [84]. Оскільки 

більшість моделей в проекті базуються на гідродинамічних методах прогнозу, 

варто згадати наступне. Е. Лоренцом в роботі [22] було показано, що похибка 

чисельних методів прогнозу подвоюється кожні декілька діб, і в результаті, 

через два тижні прогностичні та фактичні метеорологічні поля відрізняються як 

випадкові. І в результаті, межа передбачуваності складає приблизно 8-10 днів. У 

зв’язку з цим, продовжуються дослідження з розробки методів прогнозу погоди 

на тривалі терміни для вирішення проблеми ДПП. 

 

1.2 Класифікація методів довгострокових прогнозів погоди 

 

До довгострокових прогнозів погоди належать прогнози на термін від 2 

тижнів, на місяць та сезон. Виділяють чотири основні групи методів: фізико-

статистичні, синоптико-статистичні, гідродинамічні та динаміко-статистичні. 

Незалежно від того, який із підходів використовується, вхідними даними при 

прогнозах є фактичні поля метеорологічних величин глобальної мережі 

спостережень за погодою – поля тиску, температури та інші параметри. 

 Синоптико-статистичні методи ДПП базуються на закономірностях 

великомасштабної циркуляції атмосфери. Основу становлять такі поняття як 

центри дії атмосфери, природний синоптичний район, природний синоптичний 

процес, однорідний циркуляційний період, ритмічність атмосфери тощо [53].  

Підхід обґрунтовується тим, що будь-які тривалі аномалії погоди виникають 

внаслідок циркуляції атмосфери, і необхідною умовою якісного 

довгострокового прогнозу небезпечних явищ погоди є перш за все якісний 

прогноз синоптичних ситуацій [1,8,64]. Так, наприклад, для сезонних прогнозів 

також використовується поняття передвісника погоди. Суть в тому, що протягом 

базового періоду виявляється нетиповий процес, який в майбутньому (період 

прогнозу) може стати основним процесом [54].  
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В основі гідродинамічних методів використовується система рівнянь 

гідротермодинаміки, яка включає: а) рівняння руху, що враховують сили 

градієнту тиску, тяжіння, тертя, і обертання Землі навколо своєї осі, б) 

термодинамічні рівняння збереження енергії, в) рівняння збереження маси, г) 

рівняння гідростатики в якості апроксимації вертикальних рухів. Крім основних 

рівнянь, використовуються різні схеми параметризації для опадів, хмарності, 

процесів поглинання та розсіювання сонячної радіації тощо. 

Як було зазначено вище, одним із питань, над яким зосередили свої 

зусилля розробники методів ДПП – це врахування неадіабатичних чинників при 

розробці моделей [63]. До неадіабатичних чинників належать притоки енергії із 

зовнішніх джерел (поза атмосферою). Серед неадіабатичних чинників, які на 

даний момент складно завчасно спрогнозувати є виверження вулканів, 

вулканічний попіл яких, потрапляючи до стратосфери зменшує надходження 

сонячної радіації на земну поверхню. Одним із неадіабатичних чинників також 

є температура підстильної поверхні, а особливо вагомою – температура 

поверхні океану [138]. Вода, яка має високу теплоємність,  є потужним 

акумулятором енергії. Відповідно, існування тривалої аномалії температури 

поверхні океану може призводити до встановлення аномальної стійкої 

циркуляції  або підвищення повторюваності певних типів циркуляції 

атмосфери. Прикладом цього може бути вплив явища Ель-Ніньо на циркуляцію 

Уокера, або зв’язок температури океану із активністю Алеутської депресії. Тому 

багато моделей для сезонних прогнозів температури в США та країн, що мають 

вихід до океану базуються на зв’язках в системі океан-атмосфера 

[96,99,112,149,155]. У випадку території США, сезонний режим температури і 

опадів значною мірою залежить від таких явищ як Ель-Ніньо Південне 

коливання та Північно-Тихоокеанське коливання. Співробітництво різних шкіл 

та інститутів сприяло розвитку цілого ряду так званих спряжених моделей 

загальної циркуляції атмосфери та океану [88, 125, 150]. 

Загалом помилки, які виникають при прогнозах за допомогою чисельних 

моделей, спричинені або рівнем розуміння сучасною наукою фізичних законів, 
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або точністю заданих початкових умов.  Результати як практичних, так і 

теоретичних досліджень показали, що існує проблема передбачуваності, яка 

обмежує ефективність гідродинамічних схем прогнозним періодом близько двох 

тижнів [22, 124]. Це відбувається тому, що роль початкового стану атмосфери з 

часом знижується, а накопичені модельні помилки призводять до того, що 

точність моделі на межі порогу передбачуваності не перевищує точності 

кліматичного прогнозу. 

До статистичних методів ДПП належать ймовірнісні прогнози на 

місяць та сезон, які складаються на основі кліматичних даних. Такі прогнози 

дозволяють визначати ймовірність градацій метеорологічних величин вище, 

нижче та близько норми.  Для наприкладу, можна навести статистичний підхід 

до ДПП в роботах [16] та кліматичні огляди Центру прогнозування клімату 

[141], які видаються в США в оперативному режимі на місяць та сезони року.  

Фізико-статистичні методи ДПП. Однією із базових задач фізико-

статистичних методів є вибір сукупності предикторів, які значною мірою 

характеризують поточний стан атмосфери і є тісно пов’язаними з 

прогнозованими величинами в майбутньому. Тому для введення в рівняння 

регресії в якості предикторів метеорологічних полів, використовуються не поля, 

а параметри їх розкладання по емпіричним ортогональним функціям по 

сферичним функціям, функціям Чебишева  тощо [27, 82]. Ідея розкладання 

полягає у зменшенні кількості інформативних предикторів.  Типовими 

параметрами, що використовуються в фізико-статистичних моделях є 

температура повітря, геопотенціал АТ-500, опади, хмарність, температура 

поверхні океану та 100-метрового діяльного шару океану, льодовитість 

північних морів [8,82,92,96,97,112], а також в деяких випадках в якості 

предикторів використовуються індекси циркуляції [99, 149].  

Також вказується на існування так званих реперних процесів [63]. Суть в 

тому, що виділяється деяка ритмічність із періодами 3-5 місяців, а також 

квазіперіодичність  близько 2 місяців [23]. Такі закономірності передусім 

можуть бути використані для виявлення блокуючих процесів, що призводять до 
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тривалих аномалій температури повітря, сильних опадів тощо.  Однак, при 

використанні таких підходів методів проблему може викликати зміна сезонів. 

Внаслідок цього відбувається зміна характеру теплообміну між океаном і 

континентом. В термінах атмосферної циркуляції це призводить до зміни 

структури довгих хвиль, що призводить до зміни типових положень висотної 

фронтальної зони і повітряних потоків, які визначають переміщення приземних 

баричних утворень і положення фронтів. 

Одним із важливих понять в методах ДПП також є поняття аналогу, яке 

можна розглядати в термінах теорії розпізнавання образів [14]. В 

довгостроковому прогнозуванні погоди поняття аналогу означає схожість двох 

синоптичних процесів, однак не їх ідентичність.  Приймаючи гіпотезу про 

подальшу схожість процесів, аналог можна використати для прогнозу характеру 

погоди. Однак, на практиці навіть у випадку, коли на деякому етапі 

розташування центрів баричних утворень та висотної фронтальної зони 

близьке, в майбутньому невідворотним є розходження цих процесів [22]. Поля 

розподілу тиску мають бути максимально близькі у кожній точці для того, щоб 

отримати ідентичну зміну показників для прогнозу за аналогом. При відборі 

аналогічних макросиноптичних процесів для прогнозу може здійснюватися 

відбір інших характерних ознак, а саме: особливості стратосферної циркуляції 

за попередній період, особливості розподілу снігового покриву, аномалії 

температури в океані, враховується часовий хід індексів зональності та 

меридіональності, положення гребенів і улоговин, поля аномалій температури 

тощо [1,13]. 

 Традиційних підхід до прогнозу за аналогом полягає в апроксимації 

майбутніх атмосферних процесів процесами аналогу. Основний недолік методів 

прогнозу погоди за традиційним підходом до аналогів полягає у відсутності 

механізму врахування відмінностей граничних умов поточного стану атмосфери 

та аналогів. Іншою проблемою є вибір критеріїв, за якими обираються аналоги. 

Відомо, що для того, щоб отримати схожий сценарій розвитку, синоптична 

ситуація має бути максимально близькою до поточної. Згідно із Лоренцом, 
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оскільки погода має глобальний характер зв’язків, необхідно враховувати 

поточний стан атмосфери на всій півкулі [124]. Відповідно, ймовірність 

підібрати із достатньою точністю схожі стани атмосфери в минулому дуже 

низька. Це вимагало б достатньо великої вибірки з архіву макромасштабних 

процесів, чого, нажаль, досягти вдається не часто, оскільки надійні архіви 

налічують не більше 100-150 років спостережень.  

Натомість, в прогностичній практиці широко використовується динаміко-

стохастичний підхід до аналізу атмосферних процесів. Суть підходу в тому, що 

спектр атмосферних рухів можна розкласти на високочастотні та 

низькочастотні. Низькочастотні рухи характеризуються більшою тривалістю 

свого існування близько одного-двох місяців [4, 63, 24].  Тому використання 

низькочастотних хвиль в атмосфері, наприклад, періодів та фаз термобаричних 

хвиль в помірних широтах дозволяє закласти науково обґрунтовану  основу для 

ДПП, оскільки саме ці об’єкти визначають температурний «фон» або сильні 

аномалії погоди в будь-якому регіоні [4, 24]. Метод і принципи використання 

такого підходу  за допомогою розкладання на емпіричні ортогональні функції 

(ЕОФ) наведені в монографіях [157,163]. За допомогою залучення ЕОФ та 

композитного методу в роботі [55] досліджено зв’язки між екстремально 

теплими та екстремально холодними зимами в Східній Європі та індексами 

циркуляції: Скандинавським, Східно-атлантичним, Північно-атлантичним та 

Східно-атлантичним/Західно-російським коливаннями. Практичний інтерес 

таких досліджень полягає в деяких успіхах прогнозування індексів циркуляції, 

зокрема Північно-атлантичного коливання [110]. 

Комбінування згаданих вище підходів дозволило розробити нові 

напрямки. Так, в Україні В.Ф. Мартазіновою створено фізико-статистичний 

метод ДПП, який  базується на виявленій двомісячній квазіперіодичності 

атмосферних процесів та методу «плаваючого аналогу» [37]. В підході 

враховується низькочастотна складова атмосферних рухів та квазіперіодичність 

менших гармонік із врахуванням їх сезонного зміщення. Під її керівництвом в 

Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України 
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було здійснено розробку регіональних моделей Е.К. Івановою [17, 31], В.В 

Остапчук [52], а також виконувалися дослідження з довгострокового 

прогнозування погоди над Антарктичним півостровом  В.Е. Тимофеєвим 

[33,61]. 

 

1.3 Сучасний стан довгострокового прогнозування 

 

В рамках проекту Всесвітньої метеорологічної організації LC LRFMME 

(Long-Range Forecast Multi-Model Ensemble), довгострокові прогнози погоди 

видаються в кількох організаціях підготовки довгострокових прогнозів погоди, 

до яких належать Глобальні центри прогнозування (ГЦП) в містах Вашингтон, 

Мельбурн, Монреаль, Москва, Пекін, Преторія, Сеул, Токіо, Тулуза, Ексетер, а 

також ГЦП ЦПТЕК (Бразилія) та ГЦП ЄЦСПП [47]. ГПЦ є частинами 

Глобальної системи (Global Data-Processing and Forecasting System (GDPFS), 

затвердженої ВМО [165]. Створення такої системи пояснюється необхідністю 

досягнення узгодженості у строках випуску прогнозів та методів верифікації. 

Для включення до глобальної системи, центри мають задовольняти вимогам, 

серед яких:  

1) глобальне прогнозування середніх, накопичених величин або частот 

величин на період понад один місяць (зазвичай це прогнози на місяць або 

сезон); 

 2) завчасність прогнозу –  до чотирьох місяців; 

 3) обов’язково прогнозуються такі метеорологічні величини: температура 

повітря на рівні 2 метри, температура поверхні океану, середній тиск на рівні 

моря, геопотенціал АТ-500 та температура на рівні АТ-850 гПа; 

 4) для оцінки прогнозів має використовуватися визначена стандартна 

методика, що описана в [165]. 

Глобальні центри прогнозів використовують різну методику та моделі для 

сезонних прогнозів та прогнозів на місяць. В ЄЦСПП у 2017 році було 

впроваджено в оперативну практику систему сезонних прогнозів Seasonal 
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Forecast System 5 [150]. У США задачами довгострокового прогнозування 

відразу займається декілька організацій: IRI (International Research Institute for 

Climate and Society), який випускає сезонні прогнози [88], а також СРС – 

(Climate Prediction Center) [143], NCEP використовують модель CFSv2 [147]. 

Крім цього NASA використовують власну модель GEOS-5 [91]. В кількох 

центрах для сезонних прогнозів використовують глобальні моделі циркуляці 

атмосфери для сезонних прогнозів, зокрема,  в Бразилії  [145], в Японії  в 

кліматичному центрі Токіо використовується JMA's Ensemble Prediction System  

[127,152],  ГЦП Преторії використовує ECHAM 4.5 Ensemble Prediction System 

та Multi-Model Prediction System [120]. В Канаді використовується система 

CanSIPS [136], в Австралії розроблена фізико-статистична прогностична 

система POAMA [97]. В Російській Федерації, окрім чисельних методів, 

використовується ряд фізико-статистичних і синоптико-статистичних підходів 

для місячних прогнозів погоди [5,64].  Прогностичний центр Великої Британії 

(UKMO) використовує модель GloSea5 [125] для сезонних прогнозів, а Франція 

(Meteo-France) в якості оперативної має власну глобальну модель ARPEGE. 

 Своє застосування в сезонних прогнозах знаходять і системи 

ансамблевого прогнозування (САП) [47,148], в основі яких лежить поєднання 

різних моделей для складання прогнозу. Так, наприклад, метеорологічні агенції 

Британії та Франції тісно взаємодіяли із Європейським центром 

середньострокових прогнозів погоди (ЄЦСПП) в проектах DEMETER 

та ENSEMBLES [142,162]. Європейський центр середньострокових прогнозів 

погоди використовує ансамблевий підхід [161].  Однак при залученні до 

ансамблевого прогнозу моделей, які використовують ті ж самі параметри,  

можна отримати досить близькі результати [166]. Внаслідок чого постає 

питання про необхідність вибору різних моделей, тобто мультимодельного 

підходу. 

В Україні в УкрГМІ за методом «плаваючий аналог» В.Ф. Мартазінової 

випускаються прогнози середньої місячної температури повітря та місячної 

кількості опадів [26,35,38,43,132]. Прогнози надаються в консультативних цілях 
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Українському гідрометеорологічному центру. 

 

1.4 Сучасні оцінки успішності довгострокових прогнозів погоди 
 

Сучасний рівень розвитку довгострокових методів прогнозу погоди 

недостатній для співставлення їх справджуваності із короткостроковими і 

середньостроковими прогнозами. Методика оцінки справджуваності 

метеорологічних прогнозів залежить від їх типу.  Виділяють детерміністичні 

прогнози (англ. – deterministic, при яких в прогнозах вказується конкретне 

прогнозовані величини), категоричні (категорії або градації включають 

конкретні інтервали функції розподілу прогнозованих величин) та ймовірнісні 

(відображають ймовірність тієї, чи іншої категорії або градації) [165]. В деяких 

джерелах категоричні прогнози є синонімом детерміністичних [64]. 

Варто розуміти, що при складанні довгострокових прогнозів зазвичай 

відмовляються від передбачення погоди на окремі дні, а зосереджуються більше 

на метеорологічних характеристиках, осереднених за певний проміжок часу 

(пентада, декада, місяць чи сезон). Метеорологічні ж показники за окремі дні 

залежать від індивідуальних особливостей синоптичних об’єктів, які на даний 

момент неможливо достатньо точно спрогнозувати із великою завчасністю [63].  

Це випливає із поняття порогу передбачуваності, тому що об’єктом ДПП на 

тривалі проміжки не можуть бути дрібні синоптичні утворення, які мають 

тривалість існування до одного тижня [63].  Наведені часові проміжки порівняні 

з часовими інтервалами існування ультрадовгих хвиль в середній тропосфері. 

Саме цим пояснюється факт, що довгострокові прогнози погоди в літературі 

найчастіше представлені ймовірнісними, категоричними або осередненими за 

місяць чи сезон величинами. Тому у зв’язку із специфікою ДПП існує 

неоднозначність щодо їх оцінки. Наприклад, у випадку оцінки середніх 

показників за місяць, невизначеним залишається внутрішньомісячний спектр 

коливань, з яких формуються середні показники. 

В літературі можна зустріти різну методику оцінки довгострокових 
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прогнозів. В ідеалі результати моделювання мають бути кінцевим прогнозом, 

але, як показує практика, велику роль відіграє експертна оцінка і корекція 

результатів моделей [88]. Доволі часто існує необхідність усунення 

систематичної похибки або зміщення (англ. bias correction). У такому випадку 

може застосовуватися просторове згладжування або корекція ймовірнісних 

оцінок [115]. Оцінка ДПП зазвичай проводиться не по окремим пунктам, а по 

території. Оцінка категоричних прогнозів може проводитися за принципом 

підрахунку частості потрапляння або непотрапляння в градацію (наприклад, для 

категорій «нижче норми», «в межах норми» або «вище норми») без врахування 

помилок першого і другого роду (у першому випадку – явище прогнозувалося, 

але не спостерігалося, у другому – явище не прогнозувалося, але 

спостерігалося). Детерміністичні прогнози можуть оцінюватися за середнім 

абсолютним відхиленням,  за збігом знаків аномалії, за кореляцією у просторі 

або за рядом інших підходів, розроблених зокрема і для ймовірнісних прогнозів 

[85,100,133,134,153]. 

В прогнозах може використовуватися поняття кліматичної норми, при 

чому не обов’язково в класичному вигляді (тобто середнє за 30 років). Так, 

калібрування моделей проводиться на найбільш близькому до поточних умов 

матеріалі, як це наприклад, було із системами сезонних прогнозів ЄЦСПП. 

Системи SEAS5 та система попереднього покоління System 4 калібрувалися за 

період 1993-2016 рр. та 1981-2010 рр. відповідно [150]. Відповідно, оцінки 

успішності прогнозів теж можуть суттєво відрізнятися у випадку використання 

норм за різні періоди. Наприклад,  внаслідок існування тенденції до потепління, 

ймовірність успішного прогнозу категорії «вище норми» може бути 

найбільшою у випадку використання норми 1961-1990 рр.  

Необхідність узагальнення досвіду ДПП вимагала певної уніфікації 

представлення та оцінки прогнозів. На початку 2000-х років було створено 

систему верифікації прогнозів глобальних прогностичних центрів SVSLRF 

(Standardised Verification System for Long Range Forecasts) за відповідною 

методикою. Так, випуск прогнозів та їх оцінка здійснюється згідно керівного 
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документу ВМО ІІ-9  [165].  Результати верифікації прогнозів на початку ХХІ 

сторіччя доступні на спеціалізованому ресурсі ВМО по верифікації прогнозів 

http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/ та https://www.wmolc.org/. 

Нижче для прикладу наведемо результати оцінки прогнозів різних ГПЦ 

для зими 2017 року. Не зважаючи на різну успішність прогнозів від року до 

року, діапазон помилок змінюється несуттєво. Тому в цілому даний приклад 

дозволяє оцінити в першому наближенні сучасний стан якості довгострокових 

прогнозів температури та кількості опадів по Земній кулі. 

Розглянемо показники середньоквадратичної помилки прогнозів 

температури повітря по Земній кулі для зимових місяців 2017 року. Значення 

цієї величини для різних ГПЦ лежить в межах 1,2 – 2,2 
о
С для місяців окремо, 

та в діапазоні 1,2-1,6 
о
С – для зимового сезону. Мультиансамблевий підхід до 

прогнозу температури повітря дозволив отримати точність прогнозу 1,3-1,8
 о

С 

для зимових місяців та 1,3 
о
С – для зимового сезону (рис.1.1).  

 

Рис. 1.1  Кореляція аномалій фактичного і прогностичного полів 

приземної температури повітря різних ГЦП по Земній кулі у 2017 р. 

(запозичено з https://www.wmolc.org/) 

 

 Ансамблеві прогнози температури різних ГПЦ показали різні оцінки 

справджуваності прогнозів в січні, грудні та лютому та в цілому за зимовий 

http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/
https://www.wmolc.org/
https://www.wmolc.org/
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сезон 2017 р. Найкращими прогнозами для всіх місяців зими можна вважати 

прогнози ГПЦ Південної Кореї, Японії та Франції (див. рис. 1.1). Оцінка 

прогнозів температури повітря в приземному шарі за кореляцією аномалій 

сильно варіює для різних ГПЦ, змінюючись від 0,1 до 0,55 для місяців, а для 

всього зимового сезону – в діапазоні 0,15-0,6 (див. рис.1.1). При цьому 

мультимодельний підхід дозволив отримати оцінки прогнозів за кореляцією 

аномалій в межах 0,15-0,3 для місяців, та 0,35 – для зимового сезону. 

Справджуваність прогнозів місячної кількості опадів є меншою відносно 

показників для температури повітря. Окремі прогнози деяких ГПЦ 

наближаються до нульових значень за показником кореляції аномалій. 

Мультиансамблевий підхід для 2017 року дозволив отримати прогнози із 

коефіцієнтом кореляції аномалій -0,1…0,25, а для зимового сезону – 0,23. 

Прогноз опадів для лютого по всім ансамблевим прогнозам показав низькі 

значення коефіцієнту кореляції прогнозного просторового розподілу опадів з 

фактичним. В цілому по можна дійти висновку, що осереднені сезонні прогнози 

мають оцінку успішності вищу, ніж місячні прогнози (рис.1.2).  

 

 

Рис. 1.2 Кореляція аномалій фактичного і прогностичного полів кількості опадів 

різних ГЦП для Земної кулі у 2017 р. (запозичено з https://www.wmolc.org/) 

https://www.wmolc.org/
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Загалом, проаналізувавши оцінки ретроспективних прогнозів за грудень-

лютий 1993-2009 рр., можна дійти висновку, що за показником кореляції 

аномалій температури сучасний рівень успішності прогнозів температури по 

Земній кулі за мультимодельним підходом складають близько 0,4, а для сезону – 

0,5. Для опадів такі показники дещо менші і складають 0,2–0,25 для зимових 

місяців та близько 0,3 для зимового сезону. За показником 

середньоквадратичної помилки, успішність прогнозів складають близько 1,0 
о
С 

для місячної аномалії температури взимку та 0,68 
о
С – для зимового сезону. Такі 

високі оцінки отримані перш за все за рахунок високої справджуваності 

прогнозів температури над територією океанів. 

 За  SVSLRF, оцінки як категоричних, так і ймовірнісних прогнозів по 

Земній кулі відрізняються (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3 Просторовий розподіл оцінок прогнозів приземної температури 

повітря за мультимансамблевим підходом SVSLRF, кореляція аномалій 

(запозичено з https://www.wmolc.org/) 

https://www.wmolc.org/
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Окремі райони в глибині континентів для багатьох моделей різних ГЦП 

часто мають показник не кращий відносно кліматичних прогнозів 

(див. рис. 1.3). Спільною ознакою для всіх моделей є те, що опади 

прогнозуються дещо гірше, ніж температура повітря. В цілому, як для окремих 

місяців, так і для сезону, добре прогнозуються аномалії опадів в екваторіальних 

частинах океанів. 

Однак для значної частини континентальних територій, зокрема для 

Європи,  кореляція прогнозних аномалій температури з фактичними даними в 

середньому становить менше 0,2. Подібні особливості характерні і для 

прогнозів кількості опадів. Для території Європи значення коефіцієнту 

кореляції аномалій в деяких випадках набуває від’ємних значень (рис.1.4).  

 

Рис. 1.4 Просторовий розподіл оцінок справджуваності прогнозів 

кількості опадів за мультимодельним підходом SVSLRF, кореляція аномалій 

(запозичено з https://www.wmolc.org/) 

https://www.wmolc.org/
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Таким чином, спільною рисою для різних моделей ГПЦ є більша 

успішність прогнозів температури та опадів над океаном і погана якість 

прогнозів для континентальних районів [117]. При чому добре виділяється 

океанічна екваторіальна зона із хорошою спраджуваністю прогнозів опадів з 

коефіцієнтом кореляції 0,7-0,9. В той же час, для території України 

справджуваність наближається до нуля як у випадку прогнозів температури 

повітря, так і для прогнозів кількості опадів. 

Таким чином, ансамблевий підхід при використанні гідродинамічних 

моделей, виходячи із наведених вище оцінок справджуваності, довзоляє дещо 

підвищити успішність прогнозів, однак не дозволяє остаточно вирішити 

проблему ДПП.  

 

1.5 Перспективи розвитку довгострокових прогнозів погоди 

 

Не зважаючи на те, що успішність довгострокових прогнозів погоди 

залишає бажати кращого, напрямок є актуальним і перспективним. Відповідно 

до програми кліматичних досліджень (CLIVAR) Всесвітньої метеорологічної 

організації, розробка  довгострокових прогнозів сезонного і «підсезонного» 

(subseasonal) і сезонного часових масштабів є актуальним напрямком розвитку 

гідрометеорологічної галузі. В офіційному документі, що висвітлює стратегію 

досліджень атмосфери та океану підкреслюється важливість довгострокових 

прогнозів для різних галузей економіки, зокрема для сільського господарства 

[94]. Також зазначається, що програма CLIVAR націлена сприяти дослідженням 

нових напрямків для покращення якості прогнозів за допомогою врахування 

добових циклів, процесів високої частоти, розвитку фізичних моделей із 

високою просторовою розподільною здатністю [84]. В перспективі також будуть 

прикладатися зусилля для зменшення невизначеності моделей за допомогою 

мультимодельної методики та розробки нових схем параметризації [90, 109]. 

Як показала практика міжнародного співробітництва, прогнози, засновані 

на ансамблі прогнозів за різними моделями є більш успішними [5,66,155,160]. 
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Мультимодельні підходи показали, що температура повітря та кількість 

атмосферних опадів краще прогнозуються в тропіках, ніж у позатропічних 

широтах [88, 162]. Загалом, моделі краще прогнозують в океанічних районах, 

особливо на екваторі та у тропіках, а найгірше – над континентами. Однак до 

залучення великої кількості членів ансамблю слід ставитись більш обережно, 

оскільки збільшення кількості членів ансамблю не завжди гарантує покращення 

прогнозів [151]. Більше того, результати ансамблевих прогнозів вимагають 

додаткової обробки при їх інтерпретації [146]. На думку деяких авторів [5, 64], 

найбільш ефективним шляхом розвитку прогнозів погоди на місяць і більше, є 

поєднання методів гідродинамічних прогнозів з фізико-статистичними 

методами із врахуванням синоптичного аналізу. Таким чином, не зважаючи на  

розвиток гідродинамічних методів, зберігається необхідність використання 

фізико-статистичних та синоптико-статистичних методів довгострокового 

прогнозу погоди. 

 

1.6  Висновки до розділу 1 

 

Таким чином, у першому розділі показано основні напрямки в 

довгостроковому прогнозуванні погоди, історію їх розвитку та показано 

успішність сучасних моделей за даними літературних джерел.  

Дослідження  з розробки методів довгострокових прогнозів погоди є 

актуальним і не вирішеним у достатній мірі науково-практичним завданням. 

Більше того, даний напрям вважається перспективним, про що згадується в 

програмі з кліматичних досліджень ВМО. 

Більша частина сучасних  підходів до довгострокових прогнозів заснована 

на використанні моделей, які описують загальну циркуляцію атмосфери та 

океану. Існування межі передбачуваності погоди обмежує успішність 

гідродинамічних довгострокових прогнозів. В останні роки набула широкого 

вжитку практика мультимодельних ансамблевих прогнозів, що дозволила 

підвищити справджуваність.  Однак успішність таких прогнозів по Земній кулі 
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різна. Прогнози температури та опадів на більшій частині території у глибині 

континентів у багатьох випадках демонструють меншу успішність, ніж 

прогнози кліматології.  

Враховуючи деякий успіх ансамблевого підходу до прогнозування, а 

також досвід довгострокових прогнозів за аналогами, доцільно об’єднати ці два 

принципи. В даній дисертаційній роботі пропонується використовувати 

принцип квазіперіодичності атмосферних процесів, відкритий В.Ф. 

Мартазіновою, для відбору ансамблю аналогів атмосферних процесів як 

предикторів для прогнозу температури повітря та опадів із місячною 

завчасністю. 
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РОЗДІЛ 2 

 

СУЧАСНИЙ РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ОПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Прогнози із великою завчасністю екстремальних метеорологічних явищ, 

таких як різкі перепади температури повітря на декілька градусів за добу або 

сильні опади, є складною проблемою в метеорології. Для прогнозування 

метеорологічних величин, в першу чергу необхідно визначити можливий 

діапазон їх значень в умовах сучасного клімату. У зв'язку з глобальним 

потеплінням сучасний клімат усіх країн помітно змінився на початок ХХІ 

сторіччя. Особливо це позначилося на стихійності екстремальних 

гідрометеорологічних явищ [86, 111]. Застосування стандартної методики 

визначення порогових значень екстремальних явищ для сучасного періоду 

виявляє зміни цих порогових значень, що необхідно враховувати при складанні 

довгострокових прогнозів. Найбільш важливою характеристикою клімату є 

температура повітря та кількість атмосферних опадів, яка багато в чому  

визначає зовнішні умови для живих організмів та умови діяльності різних  

галузей економіки. Тому в даному розділі проведено аналіз сучасного режиму 

екстремальних температур і екстремальних опадів по території України, який 

дозволить виявити їх порогові значення для сучасного періоду з 2000 року. 

Сучасний період виділяється на підставі поточних досліджень відділу КДДПП 

УкрГМІ, згідно яких початок ХХІ століття характеризується  формуванням 

нової циркуляції, відмінної від попередніх років [30]. 

 

2.1 Матеріали та методи дослідження  

 

Для дослідження рядів середніх добових значень температури повітря та 

добової кількості опадів застосовувались стандартні підходи осереднення та 

розрахунку суми за місяць. Використано дані спостережень ЦГО ім. 
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Срезневського  за максимальною та мінімальною добовою температурою 

повітря та кількістю опадів  на 167 метеорологічних станціях України. 

Вхідною інформацією для дослідження циркуляції атмосфери були 

електронні архіви щоденних полів приземного атмосферного тиску за 00 UTC в 

Атлантико-Європейського сектора, розташованого в межах 40–70 град. пн. ш. і 

30 зх.д.–70 сх.д, а також поля геопотенціалу за 00 UTC на рівні 500 гПа, які 

описують великомасштабні атмосферні процеси на території між 40-70 град. 

пн.ш. і 50 зх.д.–150 сх. д. з бази даних відділу КДДПП УкрГМІ з 1986 р. Архіви 

баричних полів представлені в вузлах регулярної сітки з кроком 5 градусів по 

широті та довготі. Також використано щоденні поля максимальної і мінімальної 

температури повітря і опадів в вузлах регулярної сітки кроком по широті і 

довготі 2,5 градуси з бази даних відділу КДДПП УкрГМІ. Для аналізу 

температури повітря в межах України та суміжних територій також було 

використано дані  реаналізу NCEP/NCAR Reanalysis 1 по приземній середній 

добовій температурі повітря у секторі з 15–50 град. сх. д. та 40–60 град. пн. ш. з 

кроком  регулярної сітки 1,875 градусів по довготі і широті [14].  

Архів метеорологічних полів для дослідження представлено у вигляді 

матриці: 
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 (2.1)            

 

де елементи Хi матриці Х відповідають i-тому полю метеорологічної величини 

зі значеннями xij метеорологічної величини в j-му  вузлі регулярної географічної 

сітки з кроком 5 градусів за широтою та довготою: 

 

),...,,...,,()( 21 Kjiji xxxxx                           (2.2) 
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де  хіj – значення метеорологічної величини вектора-рядка Хi, K – кількість 

вузлів географічної i-го сітки поля (K = 147), N  – кількість полів в архіві.  

Для  типізації синоптичних процесів  із екстремальною температурою 

повітря на території України використано критерії аналогічності [130], що 

обчислювалися відносно набору полів приземного тиску та геопотенціалу АТ-

500. Для розпізнавання типів синоптичних ситуацій в даному дослідженні 

використовуються три критерії аналогічності. 

Критерій геометричної подібності баричних полів дозволяє оцінити 

площу збігу двох полів з однаковим знаком аномалії метеорологічної величини: 

 

                              1-1, 


  
K

nn
                                   (2.3) 

 

де n+  ‒ кількість вузлів, де знаки аномалій двох полів збігаються, n- ‒  

кількість вузлів, де знаки аномалій полів не збігаються, K ‒ загальна кількість 

вузлів регулярної сітки.  

За показником ρ можна оцінити відносну площу (%) збігу знаків аномалії 

по території, розрахувавши формулу: 

 

5050S      (2.4) 

 

де S – відсоток збігу знаків аномалій по полю.  

Середньоквадратичне відхилення (або евклідова відстань) між двома 

полями   оцінює близькість двох баричних полів: 

 

                         



K

i

imij xx
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                                    (2.5) 

 

де хij  і  хim ‒ значення баричного поля в i-му вузлі регулярної сітки j-го та m-го 

полів. 
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Наступний критерій показує середню абсолютну помилку АЕ між двома 

полями j-го та m-го в i- му вузлі регулярної сітки баричного поля: 
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(2.6) 

 

Для визначення екстремально високих значень температури для кожного 

місяця зимового періоду використано критерій  95-го перцентиля фактичного 

розподілу температури, який визначався у кожній точці регулярної сітки в 

межах 15‒50 град. сх. д. та 40‒60 град. пн. ш. Відповідно, до екстремально 

низьких значень температури було віднесено значення, нижчі від порога 5-го 

перцентиля. Ніобхідно підкреслити, що для визначення екстремальної 

температури в окремих роботах використовувався поріг 10-го і 90-го 

перцентиля розподілу температури [86,98,156]. Однак використання 95-го  и 5-

го перцентиля фактичного розподілу температури  при складанні прогнозу 

погоди дозволить враховувати більш екстремальні значення температури, які 

зумовлюють більш несприятливі наслідки. 

Для статистичної оцінки метеорологічних величин використовувалась 

стандартна методика [70]. Зокрема для побудови гістограм повторюваності 

різних градацій температури, кількість інтервалів (градацій) визначалася за 

формулою: 

 

nk lg5       (2.7) 

 

де n – довжина часового ряду. Із врахуванням  абсолютного мінімуму та 

максимуму часового ряду, визначалися межі інтервалів, інтервальні частості 

яких  визначаються як: 

n

m
p i

i        (2.8) 

де  im  – емпірична частота і-го інтервалу. Математичне очікування (в даній 
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роботі – це середнє багаторічне значення для різних місяців та сезонів) 

розраховувалося як: 

 



n

i

iimx
n

x
1

1
      (2.9) 

 

В роботі середнє багаторічне розраховувалося не за принципом 

середнього зваженого, тому частота  im   для кожного значення ix  дорівнює 

одиниці. Для кожної метеорологічної станції розраховувались ексцес та 

асиметрія розподілу температури повітря. Асиметрія розраховувалась за 

формулою: 
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де  x   – середнє квадратичне відхилення: 
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Формула для розрахунку ексцесу має вигляд: 
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Для відображення просторового розподілу отриманих метеорологічних 

показників у роботі використано картографічний метод. Побудова карт 

здійснювалася за допомогою програмного пакету Surfer 8. Для просторової 

інтерполяції використано метод крігінг [101].  

Для оцінки довготермінової зміни температури на метеорологічних 

станціях використано підхід, який застосовувався в роботах [40,60,131] для 
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виявлення однорідних періодів температурного режиму на станції Академік 

Вернадський. Так, якщо записати ряд спостережень (а саме – часовий ряд 

середніх зимових сезонних значень температури) у вигляді вектора-рядка: 

 

),,,,,( 21 mt xxxx        (2.13) 

 

де,  хt – значення середньої сезонної температури t-го місяця або сезону, тоді 

перший період вибудовується починаючи з декількох перших (m=12) членів 

ряду Х. Для ряду розраховуються параметр а лінійного тренду, що описується 

рівнянням: 

baty        (2.14) 

 

Параметри отримано шляхом застосування методу найменших квадратів [163] в 

пакеті програм Microsoft Excel. Також розраховується середнє квадратичне 

відхилення σx (див. формулу 2.11). З кожною ітерацією послідовно 

розширюється довжина періоду m з кроком Δm = 1 до тих пір, поки зберігається 

тенденція зміни параметра а та σx. З моменту порушення, процедура розрахунку 

знову повторюється на наступних членах ряду до наступного порушення. Таким 

чином, весь період спостережень послідовно поділяється на часові інтервали 

однакового характеру зміни зазначених параметрів. В межах виділених періодів, 

мінливість σx є відносно незначною, а ряд температури на даному часовому 

проміжку описується лінійним трендом без зміни знаку або істотних коливань 

коефіцієнту тренда. 

 

2.2 Сучасний  кліматичний режим в Україні взимку 

 

Перелік кліматичних характеристик досить широкий і включає групи 

показників, що описують радіаційний, температурний режим, режими 

циркуляції атмосфери, зволоження тощо [20, 21]. У параграфі розглянуто лише 

сучасний режим температури повітря та атмосферних опадів взимку на 
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території України, оскільки саме вони є предиктантами для методу прогнозу, що 

розробляється в дисертаційній роботі.  

 

2.2.1 Зміни  режиму температури повітря в Україні взимку.  Зміни 

клімату з початку інструментальних спостережень характеризуються 

підвищенням глобальної температури повітря, що проявляється також на 

більшій частині Земної кулі. Оскільки клімат змінюється, необхідно 

визначитися, що можна вважати «сучасним» кліматом для конкретної території. 

Тенденції зміни клімату можна оцінити за допомогою розрахунку 

лінійних трендів [2,12,119,156] або порівняння норм за різні роки [51]. 

Кліматичною нормою вважається середнє багаторічне значення метеорологічної 

величини за рік, конкретний місяць або день. Згідно рекомендацій ВМО 

прийнято стандартну кліматичну норму періоду 1961-1990 рр. З часом, у зв’язку 

із підвищенням глобальної температури повітря, в рекомендаціях ВМО  було 

запропоновано переоцінювати кліматичні норми кожні 10 років. В багатьох 

роботах для дослідження змін клімату з початку ХХІ сторіччя вже 

використовується  норма 1981-2010 рр. [164]. 

 Період на початку ХХІ сторіччя є найтеплішим за всю історію 

інструментальних спостережень [95,114]. Однак в останніх роботах щодо змін 

глобального клімату було показано, що з кінця ХХ та на початку ХХІ сторіччя 

спостерігалася пауза у глобальному потеплінні [104,105,108,113].  В якості 

прикладу, розглянемо багаторічні зміни середньої річної температури на одній 

із метеорологічних станцій України з найдовшим рядом спостережень – 

метеостанції Київ. 

 На рис. 2.1 наведено багаторічний хід аномалії температури повітря 

відносно норми 1961-1990 рр. на метеостанції Київ. 
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Рис. 2.1 Багаторічний хід аномалії середньої річної температури повітря 

на метеостанції Київ, 
о
С 

 

Із середини ХІХ століття і до 1930-х років, аномалії середньорічної 

температури в Києві від року до року підвищувалися, але залишалися нижчими 

щодо норми. Коливання аномалії температури від року до року відмічалися в 

діапазоні від  -2,5 до 0,5 
о
С.  В період 1940-1970-х років в глобальному 

потеплінні в окремі роки відмічалися різкі зниження температури, але в цілому 

протягом цього періоду глобальна температура мало змінювалася.  Відмічалися 

як додатні, так і від’ємні аномалії в різні роки, а середні річні значення аномалій 

варіювали в межах -2,7...1,0 
о
С. Починаючи із середини 1970-х років 

відмічалось підвищення середньорічної температури. Для цього періоду 

аномалії температури складали близько 2,0 
о
С.  Період наприкінці ХХ та на 

початку ХХІ сторіччя є найбільш теплим: в ньому не відмічалося жодного року 

із температурою  нижче норми. 

Для порівняння із ходом середньої річної аномалії розглянуто хід аномалії 

температури повітря в зимовий період. Можна відмітити, що починаючи з 1990-

х років лише кілька разів зимові аномалії мали негативний знак. На відміну від 

середніх річних аномалій, взимку за цей час значення приблизно в третині 

випадків перевищували 2,0 
о
С. Використано ковзне 5-річне осереднення, яке 
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дозволяє виділити особливості міжрічної мінливості середньої сезонної 

температури повітря взимку. Можна відмітити коливання з різними періодами в 

декілька років на окремих проміжках багаторічного ходу температури (рис. 2.2).  

 

 

Рис. 2.2 Багаторічний хід середньої температури повітря взимку на 

метеостанції Київ, зимовий сезон, 
о
С 

 

Варто зазначити, що інтерпретація коливань середньої сезонної 

температури ускладнена. Так, кожен окремий місяць сезону може 

характеризуватися різними аномаліями і зумовлює підвищення або пониження 

середніх значень за сезон. На відміну від зміни річної температури, в зимовий 

період з 1998 року відмічається пауза в підвищенні, що є характерним і для 

глобального потепління в ці роки. 

 Апроксимувати довготермінову зміну температури можна за допомогою 

лінійного тренду. Однак варто розуміти, що значення параметрів тренду сильно 

залежать від довжини ряду та початкової точки тренду. За даними багаторічного 

ходу середньої температури повітря зимового сезону на метеостанції Київ 

застосовано підхід (див. параграф 2.1) з розрахунком параметру тренду (див. 

формулу 2.14.) для різної довжини ряду (рис. 2.3).  
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а)  

б)  

Рис. 2.3 Графіки: а) багаторічного ходу середньої температури повітря та 

коефіцієнту тренда рядів температури різної довжини; б) ходу середньої 

температури повітря за 1981-1999 рр. та 2000-2015 рр.; Київ, зимовий сезон, 
о
С 

 

Перша точка ряду часового ходу параметра тренда (див. рис.2.3), 

відповідає коефіцієнту тренда, що апроксимує тенденцію зміни температури на 

часовому проміжку 1981-1992 рр., друга точка – на проміжку 1981-1993 рр., 

третя – 1981-1994 рр. і т. д. Змінюючи довжину ряду, можна спостерігати 

зменшення коефіцієнту лінійного тренду. При цьому суттєві коливання, які 

простежуються між кількома першими точками можна пояснити незначною 

довжиною ряду і суттєвим впливом кожного окремого значення часового ряду 

на тренд. За додаванням наступних років, коефіцієнт практично не змінюється, і 

лише після 2000-2001 рр. спостерігається тенденція до зменшення параметра 

тренда, яка фактично зберігається до кінця часового ряду (див. рис. 2.3). Період 

1981-2015 рр. апроксимується дадатним трендом. Однак якщо розділити 
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часовий ряд на два періоди в точці зміни знаку приросту коефіцієнта тренда 

(2000-2001 рік), знаки коефіцієнтів цих періодів (1981-1999 рр. та 2000-2015 

рр.) будуть протилежними (див. рис.2.3б). Таким чином, на метеостанції Київ 

взимку на часовому проміжку 2000-2015 рр. дійсно спостерігалася пауза 

підвищення температури повітря, яка позначається на оцінках трендів 

багаторічної зміни температури. 

Виходячи зі сказаного вище, розглянуто період паузи в підвищенні 

температури повітря з 2000 року по території України взимку і проаналізовано 

зміни температури. Розраховано відхилення значень кліматичної норми 1961-

1990 рр.  від середніх значень температури сучасного періоду 2000-2015 рр. В 

цілому для зимового сезону відмічається підвищення температури повітря на 

більшій частині території. Найбільше підвищення температури відбулося в 

січні. На півночі України відхилення складає до 2,5-2,7
 о

С. На рис. 2.4 

представлено зміни температури повітря для кожного місяця зими. 

 

а) б)   

в)  

Рис. 2.4 Зміна середньої температури повітря за 2000-2015 рр. щодо 

кліматичної норми 1961-1990 рр.,
 о
С: а) грудень, б) січень, в) лютий 
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В лютому відмічається більш помірне підвищення температури, яке 

становить від 1,0 до 1,5 
о
С. Найменше підвищення температури спостерігається 

в грудні, де його найбільші відхилення складають від 0,6 до 1,0
 о

С. Необхідно 

зазначити, що на півночі України відмічається найсуттєвіше підвищення 

температури протягом усіх місяців. 

Більш детально розглянути зміну температурного режиму можна за 

допомогою таких характеристик розподілу як ексцес та асиметрія. Відповідні 

коефіцієнти (див. формули 2.10, 2.12) розраховано для рядів середньої добової 

температури повітря на 15-річних інтервалах часу з урахуванням лише 

температури зимового сезону.  Розглянемо багаторічний хід показників ексцесу 

та асиметрії середньої добової температури повітря взимку на метеостанції 

Київ (рис.2.5).  

  

 

Рис. 2.5 Багаторічний хід асиметрії та ексцесу середньої добової 

температури повітря на станції Київ (15-річні періоди), зима, 
о
С 

 

Першому значенню (див. рис. 2.5) часового ряду відповідає коефіцієнт  

ексцесу/асиметрії за період 1971-1984 рр., другому – за період 1972-1985 рр. і 

т.д., вісь абсцис відображає останній рік 15-річного періоду. 

 Розподіл середньодобової температури повітря в грудні-лютому в Києві з 
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1971 року до початку 1990-х років характеризувався від’ємними значеннями 

ексцесу (див. рис.2.4). Включення до 15-річного інтервалу даних по температурі 

з 1991 року призвело до зміни знаку коефіцієнту ексцесу (Еs). З цього часу і до 

2015 року всі періоди мали додатні значення ексцесу. Два локальних максимуми 

ексцесу відмічалися на межі 1980-1990-х років (1981-1995 рр.) та на межі 1990-

2000-х років (1987-2001 рр.) зі значеннями Еs 0,45 та 0,66 відповідно. Тобто в ці 

періоди розподіл тяжів до більш гостровершинного, зі значною повторюваністю 

середньодобової температури повітря, близької до середньої багаторічної. 

Останній період 2001-2015 рр. характеризується  Еs = 0,22. 

 Зміна коефіцієнту асиметрії (Аs) розподілу середньодобової температури 

повітря взимку для 15-річних періодів на метеостанції Київ мала наступні 

особливості. В 1970-1980-ті роки значення Аs коливались близько -0,6. 

Локальним максимумам коефіцієнту ексцесу на межі 1980-1990-х років та 1990-

2000-х років відповідають значення Аs -0,7 та -0,85 відповідно. Значення 

асиметрії розподілу середньодобової температури за найбільш пізній 15-річний 

період 2001-2015 рр. взимку складає -0,6.  

Таким чином, в проміжки часу між 1980-1990-ми роками та між 1990-

2000-ми роками, розподіл середньодобової температури в Києві взимку 

характеризувався меншим розкидом температури відносно середнього 

значення. Із врахуванням зміни асиметрії розподілу (зменшення, тобто 

тенденції до більш лівосторонньої), можна дійти висновку, що в ці періоди 

зменшувалася кількість днів з температурою вище середнього 15-річного 

значення. Враховуючи тенденцію до підвищення середньої температури повітря 

на станції (див. рис. 2.2), згадані два максимуми ідентифікують моменти часу, в 

які змінювався темп зростання середньої температури повітря в Києві взимку.  

 Аналогічно, далі розглянуто декілька станцій в інших регіонах України 

для того, щоб визначити, чи існують відмінності зміни асиметрії та ексцесу 

температури. Відповідні графіки наведено в додатках А1-А6. Для всіх станцій 

характерна лівостороння асиметрія, тобто As < 0. 

 В Чернігові, як і в Києві, відмічалося два максимуми коефіцієнту ексцесу. 
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В першому випадку – це 15-річний період 1981- 1995 рр., а в другому – 1987-

2001 рр. зі значеннями Еs 0,9 та 1,1 відповідно. Значення Еs за період 2001-2015 

рр. складає 0,2. Згаданим локальним максимумам ексцесу відповідають 

мінімуми асиметрії зі значеннями близько -1,0 в обох випадках. 

 В Одесі багаторічна зміна параметрів розподілу відрізняється від змін в 

Києві. Перший локальний максимум для періоду 1981-1995 рр. 

характеризувався значеннями Еs = 0,28 при Аs = -0,5. Другий локальний 

максимум зміщений на рік вперед відносно максимумів у Києві та Чернігові. В 

Одесі також відмічається третій локальний максимум (1997-2011 рр.) зі 

значеннями Еs = 0,45 та Аs близько -0,5. Даний локальний максимум 

відділяється від попереднього максимуму локальним мінімумом із від’ємними 

значеннями ексцесу в 1992-2006 рр.  

 Харків також характеризується дещо іншим характером зміни ексцесу та 

асиметрії розподілу середньої добової температури взимку. Зазначений 

локальний максимум, що відмічався в Києві на межі 198-1990-х років, у Харкові 

не виражений. Однак присутній локальний максимум ексцесу в 1988-2002 рр. 

(Еs = 0,42, Аs= -0,82). Значення ексцесу температури  сучасного періоду 2001-

2015 рр. складає близько нуля при асиметрії близько -0,7.  

 На метеостанції Сімферополь, яка є найбільш південною зі станцій, що 

розглядаються, відмічаються кардинально інші особливості багаторічного ходу 

параметрів розподілу середньої добової температури повітря.  Локальний 

максимум ексцесу присутній для періоду 1981-1995 рр. (Еs = 0,15,  Аs=-0,25), 

однак відсутній максимум в 2000-х, де навпаки, відмічається локальний 

мінімум (Еs = -0,31,  Аs=0,13). При цьому сучасні значення ексцесу (починаючи 

з періоду 1996-2010 рр.) коливаються близько 0,4, асиметрії – близько -0,3…-

0,4. 

 На метеорологічній станції в місті Дніпро зміни асиметрії та ексцесу 

розподілу температури повітря більш подібні до багаторічної зміни відповідних 

параметрів у Харкові. Так, відмічаються локальні максимуми ексцесу в 1988-

2002 рр. (Еs =0,65,  Аs=-0,8) та в 1997-2011 рр.  (Еs =0,7,  Аs=-0,8). Подібність до 
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зміни параметрів на станції Київ проявляється в тому, що для часових 

інтервалів до 1990-х років відмічались від’ємні значення Еs, а в наступні роки – 

переважно додатні. Сучасні значення ексцесу в  2001-2015 рр. складають 0,4 та  

-0,4 для асиметрії. 

 Метеостанція Львів є найбільш західною серед тих, що розглянуто. Зміна 

параметрів розподілу температури на станції більш подібна до відповідних змін 

на станціях Київ та Чернігів. Однак відмінність полягає у тому, що протягом 

усіх періодів показник ексцесу у Львові додатний. Локальні максимуми за 

період 1981-1995 рр. та 1988-2001 рр. характеризуються значеннями Еs 0,6 та 

0,8 відповідно. При цьому Аs для цих періодів складає -0,7 та -0,8 відповідно. 

Сучасне значення Еs для періоду 2001-2015 рр. складає 0,5, тоді як показник 

асиметрії становить -0,7. 

 Таким чином, показано, що особливості багаторічної зміни параметрів 

розподілу середньої добової температури повітря за період за 1971-2015 рр. 

відрізняються по території України. Для північних та західних станцій 

виділяються два локальних максимуми ексцесу (1981-1995 рр. та 1988-

2001 рр.). Південні станції відрізняються наявністю локального максимуму Еs в 

більш сучасних періодах (1996-2011 рр.). 

Як було показано вище, взимку на багатьох метеорологічних  станціях на 

початку 2000-х років відбулися різкі зміни параметра асиметрії середньої 

добової температури повітря. Виходячи з рекомендацій ВМО щодо оновлення 

кліматичних норм кожні 10 років, вже в 2021 році рекомендованою стане норма 

за період 1991-2020 рр. Відповідно, нові норми включатимуть роки із різним 

температурним режимом. Для оцінки відмінностей в розподілі температури 

повітря на різних проміжках нового кліматологічного періоду розглянуто зміни 

температурного режиму на деяких станціях України за допомогою показників 

ексцесу та асиметрії. Для цього обрано два часові періоди: 1991-2000 рр. та 

2006-2015 рр.  Гістограми розподілу середньої добової температури на кількох 

метеостанціях, що роглядаються далі, наведено у додатках А7-А11. 

Розглянуто повторюваність середньої добової температури на 
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метеостанції Київ за період 1991-2000 рр. та 2006-2015 рр.  При приблизно 

однаковій середній температурі (-2,6
 о

С.  для періоду 2006-2015 рр. та  -2,7
 о

С.  

для періоду 1991-2000 рр.), повторюваність різних градацій температури 

відрізняється. Для більш раннього періоду характерною є переважно вища 

повторюваність градацій  в межах -10,0
 о

С.  до 4,0 
о
С. Більш сучасний період 

характеризується вищою повторюваністю всіх градацій вище та нижче вказаних 

значень (рис.2.6).  

 

 

Рис. 2.6 Повторюваність середньої добової температури на метеостанції 

Київ, 2006-2015 рр. та 1991-2000 рр., зима 

 

На метеостанції Дніпро відмічається суттєва різниця середніх значень 

температури між двома десятиліттями. Для періоду 1991-2000 рр. середнє 

значення складає -3,4 
о
С, а для періоду 2006-2015 рр. – -2,8 

о
С. Як і для Києва, в 

Дніпрі особливістю розподілу температури більш пізнього періоду є вища 

повторюваність градацій, що належать «хвостам» розподілу. Передусім до 

таких градацій належать дні із середньою добовою температурою нижче              

-14,0 
о
С та понад  2,0

 о
С.  

У Львові середні значення середньої температури повітря зимового 
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сезону двох періодів відрізняються не суттєво (-2,1
 о

С  для 1991-2000 рр. та -1,8
 

о
С для періоду 2006-2015 рр.). Протягом другого десятиріччя більшою була 

повторюваність усіх градацій температури понад 2,0 
о
С. Відповідно, для більш 

раннього десятиліття 1991-2000 рр.  характерною була вища повторюваність 

більшості градацій температури < 2,0 
о
С. Варто підкреслити, що на відміну від 

попередніх метеостанцій (в Дніпрі та Києві), у Львові не відбулось збільшення 

повторюваності днів з низькими значеннями температури повітря. 

В Одесі період 2006-2015 рр. відрізняється від 1991-2000 рр. вищою 

середньою температурою зимового сезону на 0,6 
о
С (середні температури 0,6 

о
С 

та 0,0
 о

С відповідно). Варто відмітити, що в більш пізньому десятиріччі суттєво 

зросла повторюваність градацій середньої добової температури понад 4,0
 о

С. 

Однак при цьому відмічається дещо вища повторюваність градацій менше           

-10,0 
о
С. Тим не менш, зважаючи на малу сумарну повторюваність цих градацій 

(близько 3 %), це несуттєво впливає на загальне підвищення температури 

взимку на станції. Досить показовими є зміни повторюваності градацій 

температури на метеостанції Харків (рис. 2.7).  

 

 

Рис. 2.7 Повторюваність середньої добової температури повітря на 

метеостанції Харків, 2006-2015 рр. та 1991-2000 рр., зима 
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В 2006-2015 рр. у Харкові спостерігалось суттєве зменшення 

повторюваності всіх градацій температури від -14,0 
о
С до 0,0 

о
С щодо 

відповідної повторюваності в 1990-х роках. Повторюваність таких днів за 

період 1991-2000 рр. становила 49,6 %, тоді як в 2006-2015 рр. – лише 41,3% . 

Тобто відбувся перерозподіл 8,3 % днів, які в новому десятилітті,  на відміну від 

1990-х років, замінилися екстремально низькими та екстремально високими 

аномаліями середньої добової температури. 

На метеостанції Чернігів відмічається подібна зміна повторюваності 

градацій, що і в Харкові. В 1990-х роках спостерігалася більша повторюваність 

для днів із середньою добовою температурою від -12,0 
о
С до 0,0 

о
С. В новому 

періоді 2006-2015 рр. відмічалася не тільки вища повторюваність високих 

температур > 0,0
 о
С та < -12,0

 о
С , але й з’явилися нові градації, що були відсутні 

в 1991-2000 рр.: < -24,0
 о
С та  > 8,0

 о
С.  

У Сімферополі також спостерігається подібна ситуація, як і на згаданих 

вище станціях:  повторюваність екстремально низької та екстремально високої 

середньої добової температури зросла в 2006-2015 рр. відносно 1991-2000 рр. 

Відмінністю цієї станції є те, що з’явилися навіть кілька нових градацій – як 

від’ємної, так і додатної температури повітря: нижче -14,0
 о

С та понад 16,0
 о

С. 

Розмах температури у Сімферополі за період 2006-2015 рр. склав 40
 о
С, тоді як в 

1990-х роках він складав лише 27,7 
о
С. 

Таким чином, на прикладі 7 станцій показано, що в умовах кліматичних 

змін, на сучасному етапі відбувається тенденція до збільшення екстремальності 

температури повітря взимку.   Для того, щоб оцінити зміну вище згаданих 

параметрів розподілу, розраховано відхилення параметрів розподілу на кожній 

метеорологічній станції України: 

 

ΔAs = As2 – As1       (2.15) 

 

де  As1 – значення параметру асиметрії розподілу температури за період 1991-
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2000 рр,,  As2 – значення параметру асиметрії за період 2006-2015 рр.;  

 

ΔEs = Es2 – Es1      (2.16) 

 

де  Es1 – значення параметру ексцесу розподілу температури за період 1991-

2000 рр,,  Es2 – значення параметру ексцесу за період 2006-2015 рр. 

Коефіцієнт ексцесу характеризує гостроту вершини розподілу або міру 

розкиду величини відносно математичного очікування. У випадку, коли 

величиною є середня добова температура, наближено можна вважати 

математичним очікуванням середнє значення за період. Просторовий розподіл 

ΔЕs на станціях України  характеризується різним знаком. Нульова ізолінія  ΔЕs 

проходить через північну Слобожанщину, Наддніпрянщину та Волинь. 

Територія північніше нульової ізолінії характеризується від’ємними 

відхиленнями (рис.2.8). 

 

 
Рис. 2.8 Просторовий розподіл ΔЕs температури повітря (2006-2015 рр. 

мінус 1991-2000 рр.), зима 

 

 Більша частина території характеризується додатними значеннями ΔЕs 
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(див. рис. 2.8). Мінімальні значення ΔЕs на півночі Сумської та Чернігівської 

області коливаються близько -0,6. Степова частина України характеризується 

значеннями  ΔЕs > 0,6, а в Криму відхилення складають 1,0-1,2. Таким чином, 

відхилення свідчать, що на півдні країни розподіл температури в більш 

сучасному періоді 2006-2015 рр. є більш гостровершинним, тобто середні 

добові значення температури тяжіють до середнього значення за десятиліття. 

На півночі, навпаки, розподіл став більш пологим із значною повторюваністю 

середньої температури повітря, що тяжіє до «хвостів» розподілу із 

екстремальними значеннями температури повітря. 

Просторовий розподіл ΔAs на станціях України вказує  на зміну 

коефіцієнту асиметрії різного знаку. Ізолінія нульового значення ΔAs 

простягається з північного сходу України, через центральну її частину, 

Прикарпаття та Волинь. Північна частина країни вздовж нульової ізолінії 

характеризується незначними додатними відхиленнями в межах 0,1-0,2. Також 

додатні відхилення відмічаються на Закарпатті. Більша частина території 

України характеризується від’ємними значеннями ΔAs (рис. 2.9). 

 

 
Рис. 2.9 Просторовий розподіл ΔАs температури повітря періодів  2006-

2015 рр. мінус 1991-2000 рр., зима 
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 Найсуттєвіші зміни коефіцієнту асиметрії в новому періоді відмічались в 

Криму (ΔAs = -0,4…-0,6). Також незначні додатні значення в межах 0,1 

характерні для Галичини. Таким чином, порівняно з попереднім періодом 1991-

2000 рр., сучасний період 2006-2015 рр. характеризується більш 

лівосторонньою асиметрією на півночі країни. На півдні країни, навпаки, 

відмічається зсув до правосторонньої асиметрії, при чому більш суттєвий за 

абсолютними показниками, ніж на півночі України. 

Таким чином, аналогічно до порівняння норми 1961-1990 рр. із середніми 

значеннями за період 2000-2015 рр., характер зміни показників асиметрії та 

ексцесу відрізняється для півдня та півночі України. Порівняння десятиліття 

2006-2015 рр. з 1991-2000 рр. свідчить про продовження зростання значень 

середньої температури повітря в північних регіонах за рахунок днів із високою 

температурою. На півдні країни зростання середньої сезонної температури є 

меншим саме за рахунок появи днів із температурою що належить до 

екстремальних низьких градацій.  

З практичної точки зору, зміни температурного режиму впливають на 

галузі економіки. В роботі [58] досліджено потенційні зміни умов для різних 

галузей економіки України в залежності від ймовірних сценаріїв змін клімату 

згідно IPCC. Якщо розглядати зимовий період, то очікувані зміни, перш за все, 

стосуватимуться тривалості опалювального періоду та умов перезимівлі озимих 

культур. Зазначається, що збільшення середньої температури на 1 
о
С зменшує 

витрати на опалення на суми, зіставні зі зменшенням тривалості опалювального 

періоду на 5-10 днів [58]. Збитків сільському господарству можуть завдавати 

різкі похолодання та заморозки, що відмічаються після коротких періодів 

потепління. Однак вплив змін клімату на конкретну галузь залежить від 

багатьох характеристик клімату. Так, наприклад, моделювання врожайності в 

умовах прогнозованого майбутнього клімату показало, що очікувані врожаї 

озимої пшениці в період 2031-2050 рр. збільшаться в північних регіонах, але 

зменшаться у південних регіонах України [58]. 

Таким чином,  в даному параграфі показано, що сучасний температурний 
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режим в зимовий період, який необхідно враховувати при складанні 

довгострокових прогнозів погоди характеризується вищими середніми 

значеннями температури повітря взимку порівняно з періодом 1961-1990 рр. 

Норми сучасного температурного режиму для всіх місяців відрізняються від 

1961-1990 рр. здебільшого на 1-2 
о
С по території України. Отримані результати 

в цілому узгоджуються із іншими роботами, які присвячені зміні температури 

повітря в Україні, зокрема оцінці трендів. Так, у роботі [2] оцінено тренди 

температури повітря по сезонам за 1981-2010 рр. Зокрема взимку швидкість 

зміни температури за цей період в різних регіонах України варіює в від 0,14 до 

0,56 
о
С / 10 років.  В роботі [50] також вказується на різний характер 

лкіматичних змін за періоди 1946-1980 рр. та 1981-2015 рр., що також добре 

узгоджується з висновками, що отримані в даній дисертаційній роботі. 

2.2.2 Сучасний  режим температури повітря в Україні взимку. Для 

складання довгострокового прогнозу необхідно знати сучасні значення 

температурного режиму в місяці, на які складається прогноз. Тому в роботі було 

розраховано середні місячні значення температури повітря для зимових місяців 

за період 2000-2015 рр.  

Серед зимових місяців відносно високі температури відмічаються у 

грудні, середньомісячні норми якого мають широтний розподіл і складають від 

2,0 
о
С на півдні і до -3,0 

о
С на півночі країни. Для січня градієнти температури є 

подібними до грудня. Але температурний режим характеризується майже вдвічі 

нижчими значеннями, порівняно з груднем. Більша частина території України 

характеризується середньою температурою в межах -2,0…-4,0 
о
С. На 

північному сході країни відмічаються значення до -5,5 
о
С. На Закарпатті у січні, 

на відміну від грудня, в середньому за місяць відмічається від’ємна температура 

повітря. Середньомісячні норми лютого майже повністю збігаються із 

розподілом температури у січні.  Також більшість регіонів характеризуються 

температурою -2,0…-4,0 
о
С і лише на її північному сході значення температури  

є нижчими -4,0
 о
С , а місцями доходять до -5,5

 о
С (рис. 2.10).  
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а) б)  

в)  

Рис. 2.10 Середня місячна температура повітря за 2000-2015 рр., 
о
С: а) 

грудень, б) січень, в) лютий  

 

Порівняння норм не є об'єктивною оцінкою зміни клімату – при 

однакових нормах в різні періоди можуть бути різні характеристики функції їх 

розподілу, зокрема ексцес та асиметрія, а також повторюваність екстремальних 

значень метеорологічних величин. Тому дослідженню цих екстремальних явищ 

присвячено наступні параграфи. 

2.2.3 Екстремальна температура повітря в Україні взимку. Зростання 

середніх багаторічних значень температури повітря в Україні взимку в цілому 

узгоджуються зі змінами глобальної температури повітря [107,121,135]. Однак 

варто зазначити, що зміни температурного режиму позначилися не тільки на 

середній місячній температурі, але й на порогових значеннях екстремальної 

температури. 

Для того щоб визначити можливі значення екстремальної температури 

повітря, проведено наступне дослідження на території України та суміжних 

територіях. Окрім даних метеостанцій України, також використано поля 
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температури за даними NCEP/NCAR Reanalysis 1 з кроком 1,875 град. по 

широті і довготі з 1988 по 2017 рік [116]. В кожному вузлі регулярної сітки 

отримані криві розподілу температури повітря, з яких вибиралися для 

дослідження екстремальні випадки вище 95-го перцентиля та нижче 5-го 

перцентиля. Критерій  95-го перцентиля фактичного розподілу температури у 

кожній точці регулярної сітки на  території Східної Європи  було використано 

для визначення порогів екстремально високої температури для кожного місяця 

зимового періоду. Відповідно, до екстремально низької температури віднесено 

значення, нижчі порога 5-го перцентиля. До екстремально низької температури 

(ЕНТ) повітря належать значення нижче даного порогу. Просторовий розподіл 

відповідних порогових значень та абсолютних мінімумів температури  повітря 

за вибіркою 1988-2017 рр.  представлено на рис. 2.11.  

 

а)    б)  

Рис. 2.11 Просторовий розподіл: а) значення 5-го перцентиля приземної 

температури повітря, б) мінімального значення приземної температури повітря, 

зимовий період, 
о
С  

 

Отримані карти дозволили оцінити розмах естремальної температури 

нижче 5-го перцентиля в кожній точці регулярної географічної сітки. Так, 

найнижчі порогові значення ЕНТ спостерігаються на північному сході, де вони 

доходять до -22…-24 
о
С при абсолютному мінімумі -38

 о
С,  в той час як над 

акваторією Чорного моря порогові значення складають лише -6…-14 
о
С. Над 

територією України до екстремально низької температури належать випадки із 
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значеннями від -2 до -30 
о
С в залежності від регіону. За період 1988-2017 рр. 

абсолютний мінімум температури досягав від  -30 до -32 
о
С на сході України, на 

решті території – до -28 
о
С. Варто зазначити, що абсолютні мінімуми 

температури (див. рис. 2.11б), наведені для всього зимового сезону, але для 

кожного зимового місяця вони дещо відрізняються. 

Аналогічно проведено дослідження для значень 95-го перцентиля 

розподілу максимальної добової приземної температури повітря за грудень-

лютий 1988-2017 рр. у помірних широтах у межах суміжної з Україною 

території. Просторовий розподіл характеризується високими значеннями над 

Чорним морем з температурою вище 6-8
 о

С при абсолютному максимумі до 18-

20 
о
С. ( рис. 2.12). 

 

а)  б)  

Рис. 2.12 Просторовий розподіл: а) значення 95-го перцентиля приземної 

температури повітря, б) максимального значення приземної температури 

повітря, зимовий період, 
о
С 

 

На території України значення нижнього порогу 95-го перцентиля 

температури складає від 2 
о
С до 10 

о
С на північному сході та від 3-4 

о
С до 12 

о
С 

– на решті території (див. рис. 2.12б). 

Якщо розглядати просторовй розподіл порогів екстремальної температури 

за даними максимальних і мінімальних добових температур з мережі 

гідрометеорологічних спостережень за 2000-2015 рр., можна відзначити 

відмінності від реаналізу (Додатки Б1-Б4). Зокрема відмінність полягає у вищих 
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значеннях абсолютних максимумів та нижчих абсолютних мінімумах 

температури. В межах України порогові значення ЕНТ взимку (5-й перцентиль 

фактичного розподілу мінімальної добової температури повітря) знаходяться в 

діапазоні від -4,0 
о
С до  -24,6 

о
С. Абсолютний мінімум по території України за 

період 2000-2015 рр. складає -36,5 
о
С. Порогові значення ЕВТ взимку (95-й 

перцентиль фактичного розподілу максимальної добової температури) 

варіюють по станціям України, починаючи з 4,4
 о

С, при цьому абсолютний 

максимум на півдні країни становить 21 
о
С. 

Розраховано повторюваність ЕВТ і ЕНТ взимку у двох 15-річних часових 

проміжках за даними реаналізу: 1988-2002 рр. та 2003-2017 рр.  Розраховано 

відношення повторюваності ЕВТ в 2003-2017 рр. відносно 1988-2002 рр. 

Відношення близько 1,0 вказує на незначну зміну повторюваності. З наведеного 

рисунку можна відмітити збільшення повторюваності ЕВТ над південною 

частиною України та над західними областями країни в 1,5 рази. Над рештою 

території, в центральних і східних районах України, зміна повторюваності ЕВТ 

несуттєва. Що стосується суміжних з Україною територій, то в окремих 

регіонах, як наприклад, над східною частиною Чорного моря та Прибалтики 

відношення складає до 3 разів (рис.2.13). 
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Рис. 2.13  Відношення повторюваності екстремально високої температури 

протягом періоду 2003-2017 рр. щодо періоду 1988-2002 рр. 
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Розраховано відношення повторюваності екстремально низької 

температури повітря в період 2003-2017 рр. щодо періоду 1988-2002 рр. На 

більшій частині території України відмічається незначне підвищення, а 

найсуттєвіше збільшення (близько 1,5 раз) відмічається в східній і північно-

східній частині України. Що стосується суміжних територій, в окремих 

регіонах, як наприклад, в Прибалтиці та Кавказі, відношення становить до 3 

разів (рис.2.14). 
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Рис. 2.14 Відношення повторюваності екстремально низької температури 

протягом періоду 2003-2017 рр. щодо періоду 1988-2002 рр. 

 

Для оцінки отриманих результатів зміни повторюваності екстремальних 

температур над територією України, приведемо додатково розрахунок 

розподілів середньої добової температури в центральних районах України по 

даним ЦГО. Значення 5-го перцентиля  періоду 1988-2002 рр. і 2003-2017 рр. 

починаються з -13,2 
о
С і -13,3 

о
С відповідно, а 95-го перцентиля для двох 

періодів починаються з 4,5 
о
С і 5,1 

о
С відповідно. Розмах градацій ЕВТ 

становить до 11,8 
о
С та 10,5 

о
С відповідно, а нижній поріг ЕНТ – до -25,0 

о
С та -

23,5 
о
С відповідно. Співставлення даних характеристик вказує на звуження 

розкиду градації екстремально-високих та низьких температур, які 
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відрізняються за ексцесом: 0,74 та 0,22 відповідно, а також за асиметрією: -0,87 

та -0,69 відповідно (рис. 2.15).  

 

  

Рис. 2.15 Фактичний розподіл середньої добової температури повітря 

взимку за періоди 1987-2000 та 2001-2015 рр.  

 

 Таким чином, в даному параграфі досліджено сучасний режим 

екстремальних температур для території України. Встановлено, що для 

сучасного періоду характерним є підвищення повторюваності днів з 

екстремально низькою температурою в північно-східній та східній частині 

України, а також деяке збільшення повторюваності днів з екстремально 

високою температурою у західних областях та на півдні України по відношенню 

до періоду 1988-2002 рр. 

 2.2.4 Режим опадів на території України в зимовий період. Аналіз 

режиму екстремальної температури для характеристики сучасного клімату 

необхідно доповнити аналізом екстремальних опадів у зимовий період для 

використання цієї інформації в оперативній практиці довгострокового 

прогнозування погоди. Тому в даному параграфі проведено дослідження 

сучасних характеристик атмосферних опадів.  
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Норми опадів (середні багаторічні значення за період 1961-1990 рр. або 

1981-2010 рр.) за рік, сезон, місяць є стандартними показниками в метеорології. 

Однак не менш важливою є деталізація опадів за час осереднення.  Так, тривалі 

періоди без опадів, які спричиняють посуху, сильні зливові дощі та снігопади, 

серії днів зі значними опадами – це ті фактори, які, наприклад, визначають 

режим зволоження регіонів і впливають на врожайність сільськогосподарських 

культур тощо. Атмосферні опади можна в першому наближенні розділити на дві 

категорії: екстремальні та неекстремальні [41]. Однак відповідь на питання, що 

вважати екстремальними опадами може знаходитись у двох площинах: в 

статистичній та суто практичній. В останньому випадку екстремальні опади 

визначаються економічними збитками, яких вони завдають. Такий  підхід 

вимагає статистичного обґрунтування на основі обліку економічних збитків від 

явищ погоди, який досить часто не проводиться. Тому визначення 

екстремальності опадів здійснюється за кількісним показником з 

використанням певних порогових величин. Визначення екстремальних і 

неекстремальних опадів, яке використано в даній роботі представлено в 

наступному параграфі. В поточному параграфі розглянуто особливості 

просторового розподілу середньої багаторічної кількості опадів на території 

України в грудні-лютому. 

Необхідно зазначити, що режим опадів ХХІ сторіччя в зимовий період 

також відрізняється від режиму опадів кінця ХХ сторіччя [128]. Розраховано 

зміну середньої кількості опадів 2000-2015 рр.  щодо норми 1961-1990 рр. за 

зимовий сезон. Хоча в цілому по більшості території зміни середньої кількості 

опадів за зимовий сезон не суттєві (± 3 мм), виділяються окремі регіони, де 

відмічається деяке збільшення опадів, порівняно з іншими областями. До них 

належать південна частина Донецької, Луганської областей, виділяється також 

захід Львівської і Волинської областей, а також північні частини Чернігівської 

та Сумської областей, де зростання середньої кількості опадів за сезон зіставні 

– до 6 мм (рис. 2.16).  
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Рис. 2.16 Відхилення кількості опадів (2000-2015 рр. мінус 1961-1990 рр.), 

зимовий сезон, мм 

 

Так само, як і для зимового сезону, від середніх багаторічних значень 

кількості опадів за січень 2000-2015 рр. розраховано відхилення відповідних 

значень норми 1961-1990 рр. В цілому характер зміни кількості опадів у січні 

добре узгоджується зі змінами опадів зимового сезону (рис.2.17). 

 

-20

-17.5

-15

-12.5

-10

-7.5

-5

-2.5

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

 

Рис. 2.17 Відхилення кількості опадів (2000-2015 рр. мінус 1961-1990 рр.), 

січень, мм 



73 

 

Оскільки циркуляція атмосфери в січні сприяє виходу південних і 

південно-західних циклонів на територію України, на середніх багаторічних 

картах  прослідковуються зони із підвищеною кількістю опадів у південно-

східній та південно-західній частинах України (рис.2.18).  

 

 

Рис. 2.18 Середня місячна кількість опадів (2000-2015 рр.),  січень, мм 

 

Регіонами зі значною кількістю опадів є безпосередньо Кримські гори та 

Азовське узбережжя, окрім рівнинної частини Криму. В цілому по Україні у 

січні найбільша кількість опадів відмічається в Карпатах – понад 100-130 мм. 

Також достатньо зволоженим (понад 50 мм) у січні є північний схід України.   

Порівнюючи просторовий розподіл кількості опадів у січні з розподілом у 

лютому та грудні, можна відмітити їх подібність. В загальному випадку 

відрізняються лише абсолютні значення, але не конфігурація поля. Так, у січні в 

районі Приазов’я кількість опадів на місяць становить понад 65 мм, тоді як у 

лютому – 45-50 мм, а в грудні  – 55-60 мм. 

В Карпатах для трьох місяців спільним є те, що на місяць випадає понад 

120 мм атмосферних опадів. У січні на північно-східній та східній території 

України випадає понад 45 мм опадів, тоді як в лютому така сума відмічається 

лише на незначних ділянках території. Загалом, лютий є найменш зволоженим з 
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трьох місяців зимового сезону. Наприклад, на Чорноморському узбережжі у 

грудні випадає 35-40 мм, у лютому – лише 30 мм опадів і нижче, а у січні – 45-

50 мм (рис.2.19). 

 

б)  

б)  

Рис. 2.19 Середня місячна кількість опадів (2000-2015 рр.):  а) грудень, б) 

лютий, мм 

 

Таким чином, необхідно підкреслити, що взимку за нормами можна 

виділити декілька регіонів із відмінним режимом опадів взимку: Карпати та 

Кримські гори із максимальною кількістю опадів відносно інших регіонів 

України; Приазов’я із відносно високою місячною кількістю опадів; південний 
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регіон, що включає в себе Миколаївщину, Херсонщину, рівнинну частину 

Кримського півострова та Запорізьку область – із найменшою кількістю опадів; 

північні регіони та північний схід – із підвищеною кількістю опадів відносно 

решти рівнинної території України. 

2.2.5 Екстремальні та неекстремальні опади в Україні. Важливою 

характеристикою режиму опадів є повторюваність та інтенсивність сильних 

опадів, тому велика кількість робіт присвячена саме екстремальним опадам 

[36,59,126,129]. У багатьох працях піднімається питання, що треба приймати за 

екстремальні значення [32,36,43,59,167]. У деяких випадках робиться 

класифікація екстремальності опадів [119]. Розподіл опадів з одного боку 

обмежений нулем і функція розподілу опадів відмінна від кривої нормального 

розподілу. Ці відмінності залежать від багатьох факторів, в залежності від  

регіонів. Тому середнє арифметичне і середнє квадратичне відхилення не 

виявляються статистично показовими. У деяких роботах [102,103] робилося 

перетворення ряду опадів з метою наблизити їх розподіл до нормального, а 

екстремальні значення опадів визначалися по стандартному відхиленню. В 

останніх роботах [93] екстремальність опадів визначається 95-им і 99-им 

перцентилем. Порогові значення кількості опадів за 12 годин, які визначено в 

настанові гідрометслужби України [59] у якості критерія стихійних явищ, або 

рекомендовані IPCC порогові значення для сильних опадів (≥ 10 мм) та дуже 

сильних опадів (≥ 20 мм) зумовлюють різні соціальні та економічні наслідки у 

різних сезонах та регіонах. Однакова кількість опадів у одних регіонах може 

приносити збитки (наприклад, в горах), а в інших – може не приносити 

(наприклад, на рівнинній місцевості). Водночас екстремальні кількості опадів за 

добу в кожному місяці і регіоні мають характеризуються різними значеннями 

95-го чи 99-го перцентиля. Карти просторового розподілу зазначених вище 

порогових значень, а також просторовий розподіл максимальної добової 

кількості опадів наведено в додатках Б7-Б10.  

Розглянуто повторюваність різних градацій кількості атмосферних опадів 

за добу для місяців усіх сезонів у різних частинах України, виділених 
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відповідно до особливостей просторового розподілу опадів, що були описані в 

попередньому параграфі. На рис. 2.20 зображено діаграми повторюваності 

різних градацій добових опадів в залежності від місяця року.  

 

 
Центральні регіони 

 
Карпати 

 
Кримські гори 

 
Азовське узбережжя 

 Рис. 2.20 Діаграми повторюваності опадів різних градацій протягом 

місяців року, % 

 

В центральних регіонах України,  як і для гірської території,  найбільшою 

є повторюваність днів без опадів. В зимовий період повторюваність днів без 

опадів є вищою відносно літнього періоду, і складає до 60% в центральних 

регіонах країни і до 50% – у  гірських районах. Дні з незначними опадами до 5 

мм/добу взимку складають близько 40% як в центральних регіонах, так і в 

гірських районах України. Градації до 10 мм/добу характеризуються приблизно 

однаковою повторюваністю протягом року, при цьому максимум 
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повторюваності днів із кількістю опадів вище 15 мм/добу особливо чітко 

виділяється влітку. 

Для східної частини Приазов’я, що відрізняється від решти території 

України підвищеною кількістю опадів узимку, відмічається подібний розподіл 

протягом року (див. рис. 2.19). Для Кримських гір спостерігається максимум 

повторюваності днів без опадів та мінімум повторюваності днів із опадами 

понад 15 мм/добу навесні.  

Відповідно до настанови Гідрометслужби [59], для рідкої фази за 

небезпечні опади прийнято вважати випадки 15-49 мм за 12 годин і менше, за 

дуже сильні  – ≥ 50 мм за 12 годин і менше, тоді як для твердої фази –  7-19 мм 

за 12 годин і менше, дуже сильні  –  ≥ 20 мм за 12 годин і менше відповідно. 

Тобто в усі сезони значення добової кількості опадів 15 мм/добу може 

розглядатись як сильні або екстремальні опади. До того ж, виходячи із 

формулювання, що за небезпечне явище узимку приймається снігопад із 

кількістю опадів більше 7 мм за 12 годин, можемо у першому наближенні 

розглядати кількість  понад 15 мм за добу як небезпечні опади. 

Середні багаторічні значення кількості опадів розраховано для кожної i-ої 

станції території України за період 2000-2015 рр. для кожного місяця. Також 

розраховано середні багаторічні суми опадів < 15мм ( diR ) та  ≥ 15 мм ( riR ) для 

кожної i-ї метеорологічної станції України за період 2000-2015 рр. для кожного 

місяця. Сума двох доданків diR  та riR  складає норму iR = diR + riR
 [44]. 

У зв’язку зі змінами та мінливістю клімату, існує певна динаміка 

співвідношення екстремальних та не екстремальних опадів. Розглянуто 

повторюваність різних градацій опадів на прикладі станції Київ з 1951 року. На 

рис. 2.21 наведено багаторічну динаміку кількості випадків опадів із ковзним 

осередненням за 15 років для опадів від 1 до 5 мм (далі – незначні опади), 5-15 

мм/добу (значні опади), понад 15 мм/добу (екстремальні опади). На осі абсцис 

на рис. 2.21 вказується центральний рік, тобто рік, що відповідає середині  

кожного 15-річного вікна осереднення. 
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а)  

б)  

в)  

Рис. 2.21 Кількість днів із добовими опадами різних градацій, Київ, 15-

річне ковзне осереднення: а) грудень, б) січень, в) лютий  

 

Для грудня і січня максимуми повторюваності екстремальних опадів 

відмічалися в 1960-1970-х роках. У лютому максимуми відмічалися в 1960-х і 

1990-х роках. Для усіх зимових місяців спільною ознакою є невисока 

повторюваність екстремальних опадів на початку ХХІ століття. Якщо взяти до 

уваги незначущість трендів загальної кількості опадів на території України, 

можна дійти висновку про наявність перерозподілу загальної суми опадів між 

різними градаціями добової кількості опадів, про що згадувалося, наприклад, в 
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роботі [62].  

На рис. 2.22 наведено карти середньої місячної кількості опадів понад 15 

мм за добу, осереднених за період 2000-2015 рр.  

 

Екстремальні опади Неекстремальні опади 

 
грудень 

 
січень 

 
лютий 

 
грудень 

 
січень 

 
лютий 

 

Рис. 2.22 Середня багаторічна кількість опадів понад 15 мм на добу (зліва) 

та менше 15 мм на добу (справа) за період 2000-2015 рр., мм 
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За допомогою наведених карт можна визначити регіони зі значною 

кількістю  екстремальних опадів. В Карпатах та Кримських горах у кожному 

зимовому місяці в середньому випадає понад 30 мм екстремальних опадів. В 

залежності від обраного місяця, в окремих регіонах можна відмітити інші 

локальні максимуми. Так, наприклад, на території Приазов’я відмічається 

значна кількість екстремальних опадів (понад 10 мм), особливо у грудні та січні 

(див. рис. 2.22). В степовій частині України локальний максимум опадів у 

лютому зміщений східніше, порівняно із його розміщенням у грудні та січні.  

Необхідно зазначити, що окремі регіони, такі як, наприклад, західна частина 

Полісся та Прикарпаття, а також територія Сумської та Харківської областей в 

окремі місяці характеризується найменшою кількістю екстремальних опадів. 

Зони із локальними максимумами середньої місячної кількості 

неекстремальних опадів відмічаються в Кримських горах та Карпатах (понад 

50-70 мм). Також прослідковується підвищена кількість опадів 

неекстремального характеру над Приазов’ям та в цілому на сході України (35-40 

мм).  Однак, не прослідковується локального максимуму на 

Причорноморському узбережжі, на відміну від просторового розподілу 

екстремальних опадів. Також для центральної частини країни характерним є 

збільшення середньої місячної кількості опадів у напрямку із півдня на північ. 

Як і у випадку неекстремальних опадів diR , найбільші кількості опадів 

екстремального характеру riR  також відмічаються у гірських районах. В цілому 

найбільша кількість неекстремальних опадів взимку випадає у грудні. 

Співвідношення між diR  та riR  є неоднаковим для різних регіонів України. Так, 

на півдні і південному заході України відсоток місячної кількості атмосферних 

опадів екстремального характеру складає  від 20 до 30 %, в південних частинах 

Карпат та Кримських гір відмічаються максимальні значення – понад 40-50 %.  

В прибережних частинах Донецької, Запорізької областей та півдня Луганської 

області значення є помітно меншими і складають близько 15-20 % (рис. 2.23). 
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а) б  

в  

 Рис. 2.23 Відсотковий вміст екстремальних опадів (понад 15 мм/добу) у 

середній кількості опадів 2000-2015 рр.: а) грудень, б) січень, в) лютий, % 

 

У більшості західних регіонів та на півночі країни, взимку частка 

екстремальних опадів складає близько 5-10%, а в окремих районах – навіть 

менше 5 %. Варто зазначити, що у гірських районах ймовірність опадів ≥ 15 

мм/добу хоча б  один раз на місяць складає 80-100%. В районах із суттєвою 

кількістю екстремальних опадів (Одеська область та деякі райони сусідніх 

областей, а також територія вздовж Азовського моря), екстремальні опади 

відмічались у 30-50 % місяців за період 2000-2015 рр. На решті території країни 

екстремальні опади зафіксовано менш ніж  у 30 %  місяців. 

Оцінити, наскільки значними можуть бути екстремальні опади в різних 

регіонах можна за середньою та максимальною добовою кількістю 

екстремальних опадів. Просторовий розподіл цих показників наведено на 

рис.2.24. 
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Середня добова кількість 

екстремальних опадів 

Максимальна кількість екстремальних 

опадів на добу 

 
Грудень 

 
Січень 

 
Лютий 

 
Грудень 

 
Січень 

 
Лютий 

 

Рис. 2.24 Просторовий розподіл середньої добової кількості опадів (зліва) 

та максимальної кількості опадів за добу (справа) за період 2000-2015 рр., мм 

 

На більшій частині території України за одну добу може випадати 15-30 

мм/добу. Середня добова кількість екстремальних опадів складає 15-20 мм/добу 

на більшій частині рівнинної території країни. Однак в гірських регіонах цей 

показник є значно вищим – понад 25-30 мм/добу. У грудні на півночі України 
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середня добова кількість екстремальних опадів складає 20-23 мм/добу. 

Виділяються зони в західних та деяких центральних регіонах країни зі 

значеннями < 15 мм/добу (див. рис. 2.24). Це вказує на те, що на цій території за 

період 2000-2015 рр. не випадали екстремальні опади ≥ 15 мм / добу. 

Максимальна кількість опадів за добу є важливим показником для 

дослідження режиму атмосферних опадів та при складанні довгострокових 

прогнозів опадів.  Максимальна кількість опадів за добу на рівнинній території 

України не перевищує 20-30 мм/добу. Однак при цьому виділяються окремі 

регіони, де максимум значно вищий: Карпати (понад 50-60 мм/добу); Кримські 

гори (понад 60 мм/добу); приазовські райони Донецької, Запорізької та 

Луганської областей (від 30 до 45 мм/добу). Локальні максимуми відмічаються в 

деяких інших регіонах: у грудні – на півдні та півночі країни (30-50 мм/добу), у 

січні – на окремих станціях на північному сході України (до 40 мм/добу). 

При аналізі режиму опадів важливо оцінити повторюваність 

екстремальних опадів. Просторовий розподіл даної характеристики в цілому 

добре узгоджується із максимумами і мінімумами кількості екстремальних 

опадів. Так, за період 2000-2015 рр. у гірських районах на різних станціях у 

січні зафіксовано 10-40 днів з екстремальними опадами. У районах, які 

межують із морями спостерігалося 8-12 днів з опадами понад 15 мм/добу., а на 

дещо більш віддалених від моря територіях  –  5-8 днів. Решта території 

України характеризується значеннями 1-4 дні.  Західна частина рівнинної 

території України характеризується або незначною повторюваністю, або взагалі 

відсутністю екстремальних опадів понад 15 мм/добу за період 2000-2015 рр. 

Окремі регіони, де спостерігаються локальні максимуми повторюваності 

екстремальних опадів знаходяться у Львівській, Дніпропетровській та 

Харківській областях.  

 Таким чином, взимку виділяються чотири регіони, де найбільш 

ймовірним є випадання екстремальних опадів: Карпати, Кримські гори  та 

Азовське узбережжя, південна та центральна частини України та регіони, що 

приурочені до Чорноморського узбережжя. Для вказаних територій взимку 
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характерна найбільша кількість опадів та повторюваність екстремальних опадів.  

Виділено інші регіони, для яких характерна дещо менша кількість 

екстремальних опадів,  однак вони характеризуються достатньо високою 

повторюваністю екстремальних опадів, а отже, ризиком економічних збитків. 

До таких регіонів належать: а) Одещина, окремі регіони Миколаївської, 

Вінницької, Кіровоградської, Черкаської, Київської області, а також деякі 

райони Чернігівської та Сумської областей; б) північні райони Харківської 

області; в) західна частина Львівської області. 

Хоча в цілому середні значення кількості атмосферних опадів за грудень-

лютий характеризуються приблизно подібним характером просторового 

розподілу, у грудні випадає найбільша кількість екстремальних опадів. 

Результати, що представлено у розділі, були опубліковані в [41,62]. 

 

2.3 Висновки до розділу  2 

 

Таким чином, в розділі дано характеристику сучасного кліматичного 

режиму температури та опадів. Сучасні багаторічні значення температури 

повітря за 2000-2015 рр. є вищими щодо норми 1961-1990 рр. на 0,7-1,5 
о
С на 

більшій частині території, а в північних регіонах України регіонах – до 2,8
 о

С. 

При цьому максимальні значення екстремально високої температури досягають 

на рівнинній частині України до 16 
о
С, а мінімальні значення порогу 

екстремально низької температури складають -23,5 
о
С, при абсолютному 

мінімумі -36,5
 о

С. Для сучасного періоду також характерним є підвищення 

повторюваності днів з екстремально низькою температурою в північно-східній 

та східній частині України, а також збільшення повторюваності днів з 

екстремально високою температурою у західних областях та на крайньому 

півдні України. 

Також у розділі отримано характеристики сучасного режиму опадів з 2000 

року. В цілому по більшості території зміни середньої кількості опадів за 

зимовий сезон відносно 1961-1990 рр. не суттєві. Частка опадів екстремального 
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характеру становить від 20 до 30 % місячної норми на півдні і південному 

заході України, понад 40-50 % – в  південних частинах Карпатських та 

Кримських гір, близько 15-20 % – в прибережних частинах Донецької, 

Запорізької областей та півдня Луганської області. У більшості західних 

областей та на півночі, протягом зимових місяців, частка екстремальних опадів 

взимку складає близько 5-10 %, місцями навіть менше 5 %. 

В цілому можна відзначити, що температурний режим сучасного клімату 

характеризується більш високими значеннями темератури щодо періода 1961-

1990 рр. 

Основні положення другого розділу опубліковано в [40,41,44,62,128,131].
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РОЗДІЛ 3 

 

 РОЗПІЗНАВАННЯ АНАЛОГІВ АТМОСФЕРНИХ  ПРОЦЕСІВ ТА 

ТИПІЗАЦІЯ СИНОПТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Циркуляція атмосфери є чинником, що визначає характер 

метеорологічних умов. В методах довгострокових прогнозів погоди однією із 

важливих задач є класифікація макромасштабних синоптичних процесів, і, в 

тому числі, розпізнавання аналогічних полів розподілу метеорологічних 

величин. Для класифікації атмосферної циркуляції використовується така 

область знань як розпізнавання образів [13,14]. Метою розпізнавання образів 

може бути визначення приналежності об’єкту до вже відомих груп (класів) або 

віднесення до нового класу, невідомого до цього моменту [13]. Тривалий час 

класифікації синоптичних процесів проводилися візуально, наприклад, в 

школах Вангенгейма, Дзердзиєвського,  Баура та ін. [3,7,10]. З розвитком 

обчислювальних технологій, важливу роль набули кількісні оцінки «схожості» 

процесів. Для задачі розпізнавання образів використовуються різні кількісні 

оцінки. Так наприклад,  може використовуватися розкладання по емпіричним 

ортогональним функціям [45,163] та критерії аналогічності [1,9,130]. В 

наступному параграфі наведено типові показники аналогічності, які 

використовуються в метеорології для класифікації синоптичних процесів, в 

тому числі при складанні довгострокових прогнозів погоди. 

 

3.1. Методи розпізнавання та типізації метеорологічних полів 

 

3.1.1 Критерії аналогічності в задачі розпізнавання метеорологічних 

полів. Для розпізнавання атмосферних процесів використовуються різні 

підходи і показники (критерії) аналогічності. В роботах радянської  школи 

(Шишков, Багров, Груза, Мартазінова та ін.) традиційно використовуються два 

типи критеріїв подібності: геометричні та евклідова відстань або її модифікації 

[1,9,83,123,130]. В роботах західних  авторів (Lorenz, Van den Dol, Barnston, 
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Livezey та ін.) переважно користуються коефіцієнтом кореляції r та евклідовою 

метрикою RMSE [89,122,123]. В роботі [137] розглядаються кілька 

альтернативних індексів подібності (uncentered anomaly correlation, Hodgkin-

Richards (H-R) index, Petke index, Wang-Bovik index, SSIM index).  

Використання критеріїв, що відповідають за різні характеристики поля з 

відривом один від одного не завжди є інформативним. Нижче розглянуто деякі 

із критеріїв, які часто використовуються для відбору аналогів атмосферних 

процесів [9,130,163]. 

Для розрахунку критеріїв необхідно представити поле у вигляді вектору – 

ряду з елементами, які являють собою значення метеорологічної величини у 

вузлах регулярної сітки.  

 

Nixxxx Ni ,...,2,1),,,,,,( 21        (3.1) 

 

де  ix   – значення метеорологічної величини, i –  номер вузла регулярної 

сітки, N  – кількість вузлів поля.  

Якщо маємо два поля, які позначимо j та m: 

 

jNij xxxx ),,,,,( 21   ,      mNim xxxx ),,,,,( 21     (3.2) 

 

для їх порівняння на предмет подібності можна розрахувати показники 

аналогічності. Середнє абсолютне відхилення АЕ між двома баричними полями 

дозволяє оцінити, наскільки в середньому відхиляється j-те поле від m-го: 

 





N

i

imijjm xx
N

AE
1

1

      
(3.3) 

 

де хij  і  хim – значення баричного поля в i-му вузлі регулярної сітки j-го та m-го 

полів, N – загальна кількість вузлів поля.  
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Одного критерію АЕ недостатньо, оскільки він не може визначити 

об’єктивну міру подібності між двома полями. Наступний критерій 

аналогічності ρ дозволяє доповнити критерій АЕ і визначити геометричну 

подібність двох полів: 

 

1-1, 


  
N

nn
      (3.4) 

 

де n+  –  кількість вузлів, в яких знаки аномалій двох полів збігаються, n- –  

кількість вузлів, де знаки аномалій полів відрізняються, N – загальна кількість 

вузлів регулярної сітки. 

В деяких дослідженнях [163] замість коефіцієнту геометричної подібності 

використовують коефіцієнт кореляції Пірсона: 
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де  )(/1 imm xNx ,  )(/1 ijj xNx . 

 

Коефіцієнт кореляції належить до параметричних показників 

(використовується середнє значення та дисперсія). Однак у якості альтернативи 

існують непараметричні показники, які засновані на роботі з рангами, 

наприклад,  коефіцієнти рангової кореляції Спірмена, Кендала тощо [163].  

В деяких випадках [163] на меті є оцінка аномалій, тоді в r замість  mx   та  

jx  використовується значення кліматичної норми c в кожному i-му вузлі сітки: 
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Варто зазначити, що критерії геометричної подібності, як слідує за 

назвою, виявляють подібність з точки зору розміщення осередків низьких і 

високих значень метеовеличин полів. Метрики, що базуються на оцінці 

середніх відхилень, навпаки, можуть не фіксувати геометричної подібності [73]. 

На прикладі п’яти безрозмірних кривих, приведемо декілька розрахунків, щоб 

визначити, наскільки надійно метрики дозволяють визначити їх подібність (рис. 

3.1).   

 

 

Рис. 3.1 Критерії аналогічності для довільних кривих 

 

На графіках (див. рис. 3.1) наведено 4 пари кривих та норму (яка умовно 

відображає середнє багаторічне значення). На кожному з графіків незмінною є 

крива норми та крива 1, яка буде порівнюватися із іншими кривими. Крива 2 та 

крива 1 –  це приклад двох мало подібних кривих. Навпаки, крива 3 повністю 

збігається із першою за розміщенням максимумів і мінімумів, але 

характеризується більшим середнім арифметичним значенням. При цьому 

показник AE є близьким в обох випадках (див. рис. 3.1а,б)  (0,82 та 0,75 
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відповідно). Тобто лише за допомогою одного показника AE не вдалося 

визначити те, що у другому випадку криві є подібними, а в першому вони 

відрізняються. При цьому показники r, ρ, вказують на подібність кривих 1 та 3. 

У випадку порівняння кривих 1 та 3 показник ACC має значення -1,0, оскільки 

одна крива при відхиленні від норми має всі додатні знаки аномалій, а інша – 

від’ємні. 

У випадку кривої 4, вона є подібною до кривої 1. При цьому на деяких 

ділянках вони несуттєво відрізняються за абсолютними значеннями. Критерій 

AE в даному випадку складає 0,21 (це менше, ніж для кривих 2 та 3), а критерії 

ACC, r, ρ дорівнюють одиниці. Крива 5 (див. рис. 3.1г) є повністю протилежною 

до кривої 1, на що і вказують критерії r та ρ. Показник AЕ також значно 

більший, порівняно із відповідними значеннями, розрахованими для попередніх 

кривих – 1,25. Порівнявши розраховані критерії, нескладно визначити, що 

найбільш близькими одна до одної є криві 4 та 1. Однак, не знаючи  діапазону 

можливих значень AЕ, складно визначити подібність лише за цим показником.  

Попередній приклад був наведений з використанням довільних даних. 

Далі використано реальні метеорологічні поля для того, що розглянути, як між 

собою співвідносяться критерії  AЕ та ρ. Для цього обрано дані геопотенціалу 

АТ-500 в Атлантико-Європейському секторі в широтній зоні 40-70 град. пн. ш. 

за грудень-лютий 1998-2016 рр.   Для кожного середньодобового поля 

геопотенціалу 2016 року розраховувалися критерії AЕ та ρ. Для зменшення 

порядку величин, значення АЕ нормувались на середнє AE .  

На рис. 3.2 зображено діаграму розсіювання нормованих значень 

показника  АЕ та коефіцієнту геометричної подібності ρ. Можна відмітити 

обернену залежність AЕ та ρ, однак також спостерігається суттєвий розкид 

значень вздовж лінії розсіювання. Так, починаючи із ρ > 0.6 для цих пар полів 

можливі значення в діапазоні 0,4-1,3 AE . Для показників ρ > 0.8 середні 

абсолютні відхилення практично не перевищують 0,8 AE , тоді як показникам ρ 

< 0.3 можуть відповідати значення AE  в досить широкому діапазоні (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Діаграма розсіювання нормованих значень AЕ та ρ для полів  АТ-

500  гПа 2016 року з полями за період 1998-2016 рр.  

 

Таким чином, наведений приклад показав недоліки визначення 

аналогічності з використанням лише одного із показників аналогічності. Тому 

для підбору аналогів необхідно використовувати декілька із них. При цьому 

коефіцієнт ρ добре характеризує геометричну подібність полів. Оцінити 

співвідношення декількох розрахованих показників аналогічності  можна також 

у графічному вигляді за допомогою діаграми Тайлора [154].  

3.1.2 Алгоритм типізації синоптичних процесів за подібністю полів 

атмосферного тиску. В роботі [122] представлено метод класифікації 

метеорологічних полів за показниками аналогічності ρ та η, які також 

використовуються в даній дисертаційній роботі (див. формули 2.3 та 2,5). В 

дисертаційній роботі підхід відрізняється алгоритмом групування процесів. 

Алгоритм для типізації реалізовано в середовищі програмування VBA, що 

інтегроване в пакет програм Excel. 

Для типізації синоптичних процесів використано показник аналогічності 

ρ (див. формулу 3.4),  що розраховується за полями приземного тиску та 

геопотенціалу АТ-500 на 5-денних інтервалах часу.  
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Якщо два процеси записати як: 

 

),...,,( 52 XXX i ,  ),...,,( 52 YYYi     (3.7) 

 

тоді елементи матриці-рядка Х та Y: 

 

 jNij xxxxX ),,,,,( 21   ,    jNij yyyyY ),,,,,( 21      (3.8) 

 

де j = 1,2…,5 – номери послідовних днів, ix , iy  – значення атмосферного тиску 

(або геопотенціалу) в i-му вузлі регулярної географічної сітки, N – кількість 

вузлів поля.  

Для кожної пари jX , jY  проводиться розрахунок показника ρ (див. 

формулу 2.5).  Аномалії при розрахунку ρ визначалися як відхилення від 

середнього арифметичного значення тиску кожного поля. 

На наступному етапі проводиться осереднення показників ρ за п’ять днів. 

В результаті отримується матриця  , що відображає зв’язок синоптичних 

процесів один із одним. Кожен із синоптичних процесів нумерується. 

Відповідно, якщо кількість процесів з розрахованими показниками 

аналогічності – M, тоді програмою створюється M векторів, в яких будуть 

записуватися елементи, що відповідають номерам синоптичних процесів m = 

1,2…,M.  

Типізація синоптичних процесів проводиться в циклі, що включає  14 

ітерацій. Перша ітерація починається із присвоєння граничного критерію крит  = 

0,95, який використовується для перевірки того, які пари синоптичних процесів 

мають між собою зв’язок крит  . Кожен вектор, що прив’язаний до 

відповідного процесу, доповнюється відповідними номером аналогічних 

процесів. При наступній ітерації не враховуються ті вектори (процеси), для 

яких виконуються умови: а) існує інший вектор, в якому присутні номери цих 

процесів; б) в іншому векторі кількість елементів (номерів процесів) більша. 
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Кожна ітерація супроводжується зменшенням критерію крит  на значення крит  

= 0,05. При крит < 0,3 програма завершує роботу. Таке значення випливає з 

припущення, що подібними є процеси, з показником   > 0,3, що відповідає 

збігу знаків аномалій на 65% території (див. формулу 2.4).   

 Таким чином, всі процеси відносяться до тих процесів, що мають більше 

схожих ознак із більшою кількістю процесів. Останні, на виході програми 

формують основні типи. Також залишається певна кількість синоптичних 

процесів, що не належить за критерієм  до жодного із типів. 

Показники ρ розраховувалися між полями атмосферного тиску з трьох 

окремих вибірок, що відповідають: а) дням із аномаліями температури повітря 

вище 95-го перцентиля фактичного розподілу; б) дням із температурою повітря 

нижче 5-го перцентиля; в) дням із опадами понад 15 мм/добу за період 2000-

2015 рр. взимку. Результати типізації представлено в наступних параграфах. 

 

3.2  Синоптичні процеси за екстремальних аномалій температури 

повітря та опадів на території України взимку 

 

Екстремальні аномалії метеорологічних величин на значній території, 

зіставній із площею України, визначаються особливостями великомасштабної 

циркуляції атмосфери. Великомасштабна циркуляція в Північній півкулі 

характеризується трьохвихоровою структурою [39], за якою проявляються так 

звані  центри дії атмосфери (ЦДА). На приземних картах розподілу середніх 

місячних значень атмосферного тиску вони мають вигляд замкнених областей 

високого та низького тиску. Так, до ЦДА належать  алеутська депресія, 

ісландський мінімум, сибірський максимум, канадський максимум тощо [19]. В 

середній тропосфері взимку над Північним полюсом розташовується висотний 

циклон, а в субтропічних частинах Північної півкулі відмічаються високі 

значення геопотенціалу.  

В середній тропосфері помірних широт ЦДА проявляються як чергування 
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висотних улоговин та гребенів, які розташовуються попарно поряд один із 

одним. Для прикладу, на рис.3.3 можна бачити просторовий розподіл 

геопотенціалу на середньому рівні тропосфери в середньому за кліматичний 

період 1961-1990 рр. взимку. 

 

 

Рис. 3.3  Середні значення поля АТ-500 гПа над Північною півкулею для 

грудня-лютого 1961-1990 рр., дам  

 

Кожна пара ЦДА з підвищеним та зниженим тиском займає територію не 

менше 120 градусів за довготою [39]. Як правило, зміни тиску в межах однієї 

пари спричиняють зміни в інших частинах системи [139]. Зміщення по 

території середнього місячного положення ЦДА від їх кліматичних положень 

проявляється в аномальних погодних умовах у відповідних регіонах. Тому 

дослідження циркуляції атмосфери необхідно проводити в межах території, на 

якій на середніх багаторічних картах спостерігається як мінімум одна пара 

ЦДА. Виходячи із трьохвихорової структури циркуляції в Північній півкулі, в 

першому наближенні протяжність по довготі такої території має складати 
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близько 120 град.  

Оскільки в даній роботі метод довгострокового прогнозу погоди 

розробляється для території України, то необхідною умовою для належної 

успішності методу є прогнозування великомасштабних атмосферних процесів, в 

Атлантико-Європейському секторі (див. рис.3.3). В даному секторі взимку 

визначальними є такі ЦДА: ісландський мінімум, азорський максимум, 

європейська улоговина (проявляється передусім в середній тропосфері) та 

сибірський максимум. Так, сибірський максимум відповідає за встановлення 

низьких температур повітря в Україні, посилення азорського максимуму на 

Європу призводить до підвищення температури, а європейська улоговина та 

ісландський мінімум сприяє розвитку циклонічної активності і випаданню 

атмосферних опадів в Україні.  

Для довгострокового прогнозу погоди важливо передбачити 

послідовність, ступінь та тривалість впливу того чи іншого ЦДА на обраний 

регіон протягом прогнозного періоду. На величини середньої місячної аномалії 

температури та кількості атмосферних опадів суттєво впливають синоптичні 

процеси, що характеризуються екстремальними значеннями метеорологічних 

величин. Такі процеси мають певні особливості просторового розподілу тиску і 

можуть бути класифіковані. Тому в наступному параграфі розглянуто 

особливості основних синоптичних процесів при екстремальних температурах 

повітря  та екстремальних атмосферних опадах в Україні. 

В попередньому розділі було показано граничні значення повітря вище 

95-го та нижче 5-го перцентиля фактичного розподілу максимальної та 

мінімальної добової температури повітря взимку. Ці значення в кожній зі 167 

станцій України використано для виділення днів з екстремально високою 

температурою (ЕВТ) та екстремально низькою температурою повітря (ЕНТ). 

Отримана вибірка використана для типізації синоптичних процесів з 

екстремальною температурою. Варто підкреслити, що граничні значення 

температури розраховано для всього зимового періоду, а не для окремих 

місяців. Такий підхід дозволяє виділити дійсно екстремальні процеси, знявши 
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фактор перебудови циркуляції з осінньої на зимову в грудні, або із зимової на 

весняну – у лютому. Також це дозволяє більш детально оцінити режим 

температури в категоріях повторюваності екстремальних явищ впродовж 

зимового сезону. 

У зв’язку із тим, що територія України є досить значною, вибірка днів із 

випадками перевищення порогу екстремальності може змінюватися в 

залежності від площі одночасного прояву екстремальних аномалій.  

Іншим аспектом проблеми є те, що синоптичний процес може тривати 

кілька днів, і відповідно, баричні утворення можуть зміщуватись разом із 

теплими чи холодними секторами або фронтами (у випадку опадів). Тому в 

роботі послідовні дати із проявом екстремальної температури та опадів 

об’єднувалися в епізоди тривалістю кілька днів.  Так, за зимовий період 2000-

2015 рр. спостерігалося 27 епізодів, коли хоча б на 30%  станцій України 

відмічалась температура нижче 5-го перцентиля (тривалістю від 2 до 8 днів), 32 

епізоди –  вище 95-го перцентиля (тривалістю від 2 до 7 днів).  

За період 2000-2015 рр. взимку відібрано 416 днів із середньою добовою 

температурою нижче 5-го перцентиля більш ніж на двох метеорологічних 

станціях. У 22 % днів ЕНТ відмічалася в грудні, в 27 % днів –  у січні, а в 

лютому – в 17 % днів.  Гістограму повторюваності днів з ЕНТ в залежності від 

кількості станцій, на якій вона простежується, наведено в Додатку В1. 

Повторюваність ЕНТ на 25-105 станціях приблизно зіставна для зимових 

місяців. Однак найбільші за площею осередки ЕНТ характерні саме для січня та 

лютого. Так, наприклад, у січні налічувалося 32 дні з ЕНТ більш ніж на 

половині станцій України, в лютому – 21, а в грудні – лише 7.  

За період 2000-2015 рр. взимку виділено 491 день із одночасним 

перевищенням 95-го перцентиля розподілу середньої добової температури 

повітря більше ніж на двох метеорологічних станціях. Із загальної кількості 

таких днів, 42 % випадків відмічалися в грудні, 18 %  – в січні, а в лютому – 

40%.  Гістограму випадків одночасного прояву ЕВТ в залежності від кількості 

станцій, на якій вона простежується, наведено в Додатку В2. З додатку можна 
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бачити, що повторюваність зменшується зі збільшенням кількості станцій. При 

цьому найбільші площі, як і найбільша кількість випадків припадає на грудень. 

Так, наприклад, в грудні налічувалося 32 дні з ЕВТ більш ніж на половині 

станцій України, тоді як в лютому – 12 днів, а в січні – 13 днів. При цьому 

найбільші за площею осередки ЕВТ (більш ніж на 125 метеорологічних 

станціях України одночасно) спостерігалися лише в грудні.  

Так само, як і для екстремальної температури, для екстремальних опадів 

характерна різноманітність просторового розподілу добової кількості опадів 

екстремального характеру. За період 2000-2015 рр. взимку виділено 272 дні з 

кількістю опадів понад 15 мм/добу більш ніж на одній станції. Найбільша 

частина вибірки припадає на грудень – всього 111 днів. В січні  таких днів 

відмічалося 92, а в лютому – лише 69 днів. Гістограму випадків екстремальної 

кількості опадів в залежності від кількості станцій, на якій вони випали, 

наведено в Додатку В3. Можна відмітити, що в загальному випадку, для кожної 

градації просторового розподілу екстремальних опадів найбільша кількість днів 

відмічається у грудні. У кожному місяці відмічалися випадки із екстремальними 

опадами на більш ніж 30 станціях в один день, а максимальна територія із 

зафіксованими екстремальними опадам – 57 станцій (у грудні). 

Із метою виділення великомасштабних і фільтрації дрібномасштабних 

осередків з екстремальною температурою в межах країни, було введено 

числовий критерій. Варто розуміти, що визначення того, що потрібно вважати 

значною за площею аномалією температури є досить суб’єктивним. Можна 

виходити із міркувань, що територія приблизно має бути зіставна із можливим 

впливом теплих або холодних секторів циклонів. Так, покриття від’ємними або 

додатними екстремальними аномаліями температури понад 30-50% території 

України визначається великомасштабною атмосферною циркуляцією. Тому у 

вибірку для подальших досліджень увійшли саме випадки з екстремальними 

значеннями більше ніж на 30% станцій в один день. 

 

 



98 

 

 

3.2.1 Синоптичні процеси за екстремальних аномалій температури 

повітря на території Україні взимку. Аналіз даних щодо прояву 

екстремальної температури на території України взимку показав, що 

екстремальні температури можуть вночі опускатися нижче -20 
о
С на всій 

території України, а екстремально високі аномалії температури на всіх станціях 

можуть перевищувати значення 4,4 
о
С вдень. Характеристика повторюваності 

екстремальної температури повітря є важливою оцінкою сучасного клімату. 

Однак для більш детальної характеристики, слід розглянути і синоптичні 

процеси, які формують екстремальності. Тому в даному параграфі розглянуто 

синоптичні процеси, за яких спостерігається екстремальна температура повітря 

в Україні. Типізація синоптичних процесів, що зумовлюють екстремальну 

температуру повітря була проведена за алгоритмом, який описано у параграфі 

3.1.2.  В результаті, отримано типи синоптичних ситуацій з екстремальними 

аномаліями температури  повітря на території України [74-78].  

За екстремально низької температури на території України отримано такі 

типи: 

І тип. Температурний режим визначається впливом сибірського 

максимуму. Із подібним вторгненням холодного повітря із північного сходу 

пов’язані найбільш низькі аномалії температури повітря, особливо в нічний час, 

практично на всій території України –  до -25...-30 
о
С. При цьому тривалість 

відрогів сибірського максимуму, як правило, є найбільшою відносно інших 

холодних процесів. Відроги зберігаються на території Україні від одного тижня 

і більше. Така стійкість сибірського максимуму у часі відбувається за рахунок 

важкого холодного повітря, що збирається біля земної поверхні. Необхідно 

підкреслити, що у зв’язку з накопиченням холодного важкого повітря біля 

поверхні землі, поле приземного тиску має антициклональний характер. На 

середньому рівні тропосфери над сибірським максимумом розміщується 

область низького тиску (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Приклад процесу І типу: а) просторовий розподіл тиску 

приведеного до рівня моря, гПа, б) геопотенціалу АТ-500, дам, в) приземної 

температури повітря, 
о
С 

 

ІІ тип. Процеси цього типу характеризують вторгнення холодного повітря 

із півночі на територію України. В нічні години температура повітря може 

коливатися в межах -16...-24 
о
С, що є відносно вище, ніж при вторгненні 

сибірського холоду. Тривалість цього холодного процесу над територією країни 

практично не перевищує 3-4 днів. На середньому рівні тропосфери відмічається 

східна периферія висотного гребеня, який дозволяє надходити холодному 

повітрю із півночі на територію України. Варто відмітити, що вторгнення 
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екстремально-холодного повітря з півночі займає не всю територію України, а 

частіше – північну, північно-західну і східну частину країни (рис. 3.5).  

 

 

Рис. 3.5 Приклад процесу ІІ типу: а) просторовий розподіл тиску 

приведеного до рівня моря, гПа, б) геопотенціалу АТ-500, дам, в) приземної 

температури повітря, 
о
С  

 

ІІІ тип. Цей тип характеризує вторгнення ядер холодного повітря з 

високим атмосферним тиском із північного заходу на територію України. Такі 

вторгнення найбільшою повторюваністю характеризуються у першій половині 
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зимового сезону і сприяють встановленню зими на території країни. За такого 

типу процесів, як правило, температура повітря нижче -15
о
С не опускається 

Тривалість процесу – від трьох до чотирьох діб. Похолодання на території 

України відбувається за рахунок західної периферії північно-східного висотного 

циклону, який дозволяє поповнювати південну область високого тиску біля 

поверхні землі ядрами високого тиску і холодним повітрям  з Арктики (рис.3.6). 

 

 

Рис. 3.6 Приклад процесу ІІІ типу: а) просторовий розподіл тиску 

приведеного до рівня моря, гПа, б) геопотенціалу АТ-500, дам, в) приземної 

температури повітря, 
о
С 

 

За другий і третій тип вторгнень холодного повітря на територію країни 

відповідають східні периферії висотних гребенів, що відрізняє дані процеси від 

першого типу, за яким на середньому рівні тропосфери відмічається область 
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низького тиску. Третій тип процесів відрізняється від другого траєкторією 

зміщення антициклона у приземному полі тиску. 

ІV тип. Даний тип характеризує вторгнення холодного повітря в тилу 

пірнаючого циклону (рис. 3.7).  

 

 

Рис. 3.7 Приклад процесу ІV типу: а) просторовий розподіл тиску 

приведеного до рівня моря, гПа, б) геопотенціалу АТ-500, дам, в) приземної 

температури повітря, 
о
С 

 

При вторгненнях холодного повітря в тилу пірнаючого циклону 

температура вночі практично по всій території України може опускатися до         

-15...-20 
о
С. Біля поверхні землі у полі приземного тиску відмічається ядро 

високого тиску над північно-західною частиною Європи. На середньому рівні 

тропосфери відмічається глибокий висотний циклон, а над Західною Європою – 
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висотний гребінь (див. рис.3.7 б). Північні потоки в тилу циклона досягають 

території України. Подальше зміщення циклону та його тилового вторгнення на 

схід за рахунок зонального перенесення повітря скорочує тривалість цього 

похолодання на території країни. 

За екстремально високої температури на території України було отримано 

такі типи синоптичних процесів: 

І тип. Формування стійкого високого температурного фону над Європою і 

територією України створюється під впливом обширної області високого тиску 

субтропічного походження (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8 Приклад процесу І типу: а) просторовий розподіл приземної 

температури повітря, 
о
С, б) приземного тиску приведеного до рівня моря, гПа, 

в) геопотенціалу АТ-500, дам 

 

Температурний режим за І типу синоптичного процесу може зберігатися 

більше тижня. За рахунок значної тривалості, зимовий період на території 



104 

 

України є більш теплим, ніж в середині попереднього століття. Аналогічно, 

температурний фон на решті території в центральній і східній частині Європи 

також визначається цим процесом більшу частину часу в зимовий період. В 

останні десятиліття цей синоптичний процес має найбільшу   повторюваність. 

ІІ тип. Екстремально-теплий процес, який формується за рахунок 

глибокого циклону в Північній Атлантиці і розвиненого південно-східного 

антициклону. За такого процесу, як правило, поле тиску біля землі добре 

корелює з висотним полем геопотенціалу на середньому рівні тропосфери. При 

цьому в приземному шарі температурний режим взимку найчастіше 

характеризується додатною температуратурою на більшій частині території 

України (рис. 3.9).   

 

 

 

Рис. 3.9. Приклад процесу ІІ типу: а) просторовий розподіл приземної 

температури повітря, 
о
С, б) приземного тиску приведеного до рівня моря, гПа, 

в) геопотенціалу АТ-500, дам  
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ІІІ тип. Такий процес пов’язаний із виходом південних циклонів, які 

проходять через територію України і створюють підвищений температурний 

фон (рис. 3.10).  

 

 
 

Рис. 3.10 Приклад процесу ІІІ типу: а) просторовий розподіл 

максимальної приземної температури повітря, 
о
С, б) тиску приведеного до рівня 

моря, гПа, в) геопотенціалу АТ-500, дам 

 

На середньому рівні тропосфери приземному полю тиску відповідає 

меридіональний процес, який сприяє зміщенню південного циклону біля земної 

поверхні з південним потоком (див.рис.3.10 в). Третій тип процесів 

характеризується меншою повторюваністю. При таких процесах в південних 
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областях України температура може підвищуватися вдень до 14-16 
о
С (див. 

рис. 3.10 а). 

Решта синоптичних процесів із ЕВТ в Україні характеризуються різними 

положеннями циклонів або системи циклонів над центральною, західною або 

південною частинами Європи, тому вони не об’єднані в окремому типі. При 

зазначених процесах у більшості випадків екстремальна температура повітря 

відмічалася на незначній території країни та відмічалася протягом 1-2 днів. 

Натомість епізоди  існування великих осередків з екстремальною температурою 

повітря, що увійшли до описаних вище типів, як правило, тривали більше 3-4 

днів. 

Всього за період 2000-2015 рр. вдмічалося 77 днів з ЕВТ та 72 дні з ЕНТ, 

що спостерігалася одночасно більш ніж на третині території країни. 

Повторюваність зазначених вище типів наведена в табл. 2.1.  

 

Таблиця 2.1  

Повторюваність типів синоптичних процесів при екстремальній 

температурі повітря в Україні взимку 2000-2015 рр. 

Явище Тип Характеристика Повторюваність,% 

Екстремально 

низька 

температура 

1 Сибірський максимум 23 

2 
Північне вторгнення 

(скандинавський антициклон) 
22 

3 Північно-західне вторгнення 14 

4 Тил пірнаючого циклону 16 

інші   25 

Екстремально 

висока 

температура 

1 Азорський максимум 47 

2 Південно-східний антициклон 28 

3 
Теплий сектор південного 

циклону 
11 

інші   14 

 

Варто зазначити, що зміна площі одночасного прояву екстремальної 

температури або порогу екстремальності в якості критерію змінить об’єм 

вибірки, що може вплинути на типізацію процесів. Повторюваність 
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екстремальної температури в залежності від кількості станцій, на яких вона 

спостерігається, наведена в Додатках B1-B2. Необхідно розуміти, що описані 

вище типи синоптичних процесів можуть формувати дещо нижчі аномалії 

температури або менші осередки екстремальної температури повітря. Тому при 

деталізованому довгостроковому прогнозі погоди за аналогами необхідно 

проводити розпізнавання синоптичних процесів на предмет їх подібності до 

екстремальних синоптичних процесів. 

Таким чином, виявлено основні типи синоптичних ситуацій, які 

супроводжувались екстремальною температурою в Україні. Для випадків з 

екстремально низькою температурою було виявлено 4 типи синоптичних 

процесів, а для екстремально високої –  3 типи. В цілому потрібно зазначити, 

що останні три типи процесів взимку зумовлюють підвищення температури 

повітря на території України до додатних температур, які більше характерні для 

осені та весни. За рахунок високої тривалості та повторюваності процесів із 

екстремально високою температурою повітря, сучасні зимові сезони є більш 

теплими, ніж в середині попереднього сторіччя на території України. 

  

3.2.2 Синоптичні процеси за екстремальних атмосферних опадів в 

Україні. Для того, щоб отримати типи синоптичних ситуацій з екстремальними 

опадами, використано дані за добовою кількістю опадів на метеорологічних 

станціях України за період  2000-2015 рр. взимку. Нижче наведено основні типи 

синоптичних ситуацій. Необхідно підкреслити, що для типізації використано 

тільки ті дні, в які екстремальні опади понад 15 мм/добу відмічалися більш ніж 

на 3 станціях.  

І тип. Даний тип дає екстремальні опади на території південного-сходу 

України. Зміщення північно-західного циклону на територію України сприяє 

виходу південного циклону на південний схід. На середньому рівні тропосфери 

відмічаються висотна улоговина, яка пов’язує північно-західний циклон із 

південно-східним (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11 Приклад процесу І типу: а) поле атмосферних опадів, мм, б) 

приземного тиску приведеного до рівня моря, гПа, в) геопотенціалу АТ-500, дам 

 

Як правило, така синоптична ситуація приносить на територію України не 

тільки сильні опади, а й різкі похолодання за рахунок тилового вторгнення 

північного циклону. Дана синоптична ситуація відмічається як правило в межах 

одного дня. В наступний момент циклонічні утворення біля поверхні землі 

зміщуються на північний схід, в результаті чого припиняється випадіння опадів 

над територією країни. 

ІІ тип. Дана синоптична ситуація також повязана з виходом південного 

циклону, однак характеризується більш західною траєкторією баричних 
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утворень, ніж попередній тип. Тому випадіння найбільшої кількості опадів 

відмічається в південних та центральних областях (рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12 Приклад процесу ІІ типу: а) поле атмосферних опадів, мм,  б) 

приземного тиску приведеного до рівня моря, гПа, в) геопотенціалу АТ-500, дам 

 

На середньому рівні тропосфери, як і біля поверхні землі відмічається 

вихід північно-західного циклону в улоговину якого виходить південний 

циклон. В середній тропосфері відмічається висотна улоговина, із віссю зі 

Скандинавії до Балкан. Приземний циклон за таких процесів переміщюється з 

району Північного моря на територію Білорусі, потім – Росії, при цьому на 

територіїю України переміщується улоговонина із фронтом, який призводить до 
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сильних опадів. Поля опадів характеризуються меридіональним видовженням і 

переміщуються із західної частини країни за 1-2 дні на східні області. 

ІІІ тип. Південно-заходний циклон. Процес розвивається за фомування 

висотного циклону в районі Італії. На середньому рівні тропосфери можуть 

існувати замкнені баричні утворення високого тиску над Атлантикою та 

европейською територією Росії. Поле опадів в такому разі накриває більшу 

частину території України, а сильні опади відмічаються на теплому фронті, що 

переміщується у меридіональному напрямку вздовж території країни (рис. 

3.13). 

 

 

Рис. 3.13 Приклад процесу ІІІ типу: а) поле атмосферних опадів, мм,  б) 

приземного тиску приведеного до рівня моря, гПа, в) геопотенціалу АТ-500, дам 
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 IV тип. Даний тип характеризується наявністю явища блокінгу. 

Малорухомий висотний гребінь відмічається східніше України і має вісь, що 

приблизно збігається із протяжністю Уральських гір (рис.3.14).  

 

Рис. 3.14 Приклад процесу ІV типу: а) поле атмосферних опадів, мм,  б) 

приземного тиску приведеного до рівня моря, гПа, в) геопотенціалу АТ-500, дам 

 

У приземному полі процес характеризується наявністю глибокого 

циклону над Центральною Європою та потужного антициклону над територією 

Росії та Казахстану. В такому випадку формуєься меридіонально орієнтована 

фронтальна система, що як правило, розміщується над територією західної, 

іноді центральної частини України. Така ситуація може тривати доки не 

припиниться вплив блокінгу. За руйнування висотного гребеня може 
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формуватися зональний потік, який зумовлює переміщення циклону у східному 

напрямку вздовж території України. При цьому циклон підсилюється областю 

низького тиску, що формується над Європою. Тому наприкінці процесу, 

територія України також продовжує засіватися атмосферними опадами.  Такі 

поля можна віднести до окремого підтипу. 

Повторюваність зазначених вище типів синоптичних процесів при 

екстремальних опадах приведена в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Повторюваність типів синоптичних процесів при екстремальних 

опадах в Україні взимку 2000-2015 рр. 

Явище Тип Характеристика Повторюваність,% 

Екстремальні 

опади 

1 Північно-західний циклон 26 

2 Південний циклон 29 

3 Пірнаючий циклон 20 

4 Блокінг  25 

 

Всього за період 2000-2015 рр. вдмічено 142 дні з екстремальними 

опадами, що спостерігалися більш ніж на п’яти станціях на території країни. 

Так само, як і у випадку температури, статистика повторюваності 

екстремальних опадів змінюється в залежності від території, на якій 

відмічаються опади в один день  наведена в Додатоку В3. 

Таким чином, чотири основні процеси призводять до випадання опадів на 

території України у різних регіонах. Тип процесу, що характеризується виходом 

південного циклону проявляється у випаданні опадів на півдні та на сході 

України. Тип синоптичних процесів за блокуючих процесів призводить до 

опадів на значній території України. Пірнаючі циклони характеризуються 

значними опадами вздовж меридіонально-витягнутого фронту, що може 

переміщуватися вздовж території України, зумовлюючи екстремальні опади в 

регіонах країни в різні дні. 

 



113 

 

3.3 Ймовірність аналогічного просторового розподілу середньої 

місячної аномалії температури в Атлантико-Європейському секторі 

 

При складанні метеорологічних прогнозів необхідно враховувати, що 

прогнози можуть бути не тільки корисними, але й призводити до негативних 

наслідків, у випадку якщо користувачі приймають певні рішення, опираючись 

на прогноз, який не справдився. Саме тому існує необхідність проведення 

оцінки справджуваності прогнозів. Для цього використовують порівняння 

справджуваності прогнозу з інерційним, випадковим та кліматологічним 

прогнозами. Справджуваність такого роду прогнозів можна вважати відправною 

точкою для перевірки ефективності нових методів довгострокового прогнозу 

погоди. Тому отримання оцінок справджуваності прогнозів, на ряду із аналізом 

сучасного клімату є необхідним етапом розробки методів довгострокового 

прогнозу погоди (ДПП).  

Проведено експеремент з оцінки можливості підбору аналогічних 

середніх місячних полів температури та їх використання в рамках підходу 

довгострокового прогнозування температури повітря за аналогами атмосферних 

процесів. Для експерименту використано дані реаналізу NCEP/NCAR за 

приземною температурою повітря. Базовим районом для цієї задачі обрано 

помірні широти Атлантико-Європейського сектору, а саме – 40-60 град. пн. ш. в 

діапазоні довгот з 50 град зх. д. до 100 град. сх. д. з кроком регулярної 

географічної сітки 2.5 град. по довготі та широті. Часовий період для вибірки – 

грудень-лютий 1998-2018 рр.  

Фактичні добові значення температури в кожній точці регулярної сітки 

було перетворено у аномалію (∆t), віднімаючи середнє добове значення за 20 

років відповідного календарного дня 366,1c . За допомогою 30-денного 

ковзного осереднення отримано поля середніх аномалій температури ∆Т в 

межах заданого сектору. При цьому кожне осереднене поле представлене у 

вигляді вектора-рядка: 
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де i – номер вузла регулярної географічної сітки,  N – кількість вузлів 

регулярної сітки, k – номер року з 1998 до 2018 р., j = 1, 2, …, M – номер поля в 

архіві аномалії температури. Тоді архів полів осередненої аномалії температури 

за 30-денний період представляє собою матрицю розміру  MN  . 

З описаного вище вектора-ряда M ,  отримано новий вектор-рядок K :  

 

 NNi ttttt
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k
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k  
 ,,,,, 121     (3.10) 

 

який складається тільки із середніх полів аномалій температури, в якій кожне k-

те поле осереднене за період з першого числа місяця по тридцятий день. Такі 

поля умовно можна вважати середніми місячними. Отримані матриці дозволять 

оцінити ймовірність знаходження аналогів просторового розподілу температури 

повітря до полів K  з матриці M . Для кожного середньомісячного поля 

аномалії температури k-го року із архіву аномалій температури, отриманих 30-

денним ковзним осередненням, підбирались аналоги з-поміж попередніх років. 

Визначення аналогічності до середньомісячного поля k-го року здійснювалося 

за 15-ма послідовними полям, які складалися з семи днів до та семи днів після 

базових календарних термінів. Результати розрахунків показника ρ для різних 

комбінацій полів представлено у вигляді гістограм повторюваності (рис. 3.15). 

грудень січень лютий 

Рис. 3.15 Повторюваність розрахованих показників ρ поточних полів з 

архівними полями аномалії температури в Атлантико-Європейському секторі, % 
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В грудні повторюваність критеріїв ρ ≥ 0,2 складає близько 20% , в січні – 

близько 50%, в лютому – близько 25% (див. рис. 3.15). Таким чином, в кожному 

місяці існує різна ймовірність аналогів, при чому найбільша  –   в січні. В той 

же час, на гістограмах можна бачити повторюваність антианалогів з ρ ≤ -0,3, які 

також можуть використовуватись для розвитку методів довгострокового 

прогнозу погоди, так само, як і аналоги [122]. Решта полів не є ні аналогами, ні 

антианалогами, тому не можуть використовуватися при складанні 

довгострокового прогнозу температури повітря для території Атлантико-

Європейського сектору. 

Пари полів з  ρ ≥ 0,3 в переважній більшості випадків характеризуються 

значеннями АЕ ≤ 3,0 
о
С (рис. 3.16).  

 

 
грудень 

 
січень 

 
лютий 

Рис. 3.16 Повторюваність розрахованих значень AE між полями аномалій 

температури в Атлантико-Європейському секторі з показниками ρ < 0,3 та 

ρ ≥ 0,3, % 

 

У випадку розрахованих показників ρ < 0,3, значна частина середніх 

абсолютних відхилень належить інтервалам АЕ ≥ 3,0 
о
С (див. рис. 3.16).  Також 

можна відмітити суттєву повторюваність значень АЕ ≤ 2,0  
о
С за низьких 

показників аналогічності ρ. Такі значення  вказують на поля, які 

характеризуються незначними аномаліями температури, але не можуть бути 

аналогами, оскільки знаки аномалій температури для них переважно не 

збігаються. 
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За дослідження аналогічності поля середньомісячної аномалії 

температури, з-поміж полів кожного попереднього року розраховувалося 15 

критеріїв ρ. Так, наприклад, для середньомісячного поля аномалії температури 

грудня  2018 р. розраховувалась аналогічність з 30-денними полями ковзного 

осереднення за період: 24.11-23.12, 25.11-24.12, …, 1.12-31.12, …, 7.12-6.01 

попередніх років. Так, для кожного потенційного року-аналогу отримано по 15 

критеріїв ρ, серед яких показники для полів зі зміщенням 1-7 днів до 

календарних термінів середньомісячного (поточного) поля; з нульовим 

зміщенням; та зі зміщенням 1-7 днів після календарних термінів осереднення 

поточного поля. Критерій ρ з нульовим зміщенням поля означає порівняння 

осередненого поля за період 1.12-31.12.2018 з осередненими полями за 1.12-

31.12 попередніх років. Повторюваність відповідних розрахунків  ρ приведено 

на гістограмах на рис.3.17.  

 

грудень січень лютий 

   

Рис. 3.17 Повторюваність оцінки ρ між фактичними та архівними полями 

аномалій температури в Атлантико-Європейському секторі  

 

Ймовірність знаходження подібного поля з високим показником АЕ зі 

зміщенням по календарним дням до 7 днів,  як правило, є дещо вищою, ніж в ті 

самі календарні дні (див. рис. 3.17). Отже, за рахунок збільшення вибірки, 

можливо відібрати більше подібних полів. Саме тому в процесі відбору аналогів 

до ансамблю, необхідно використовувати часове зміщення в межах тривалості 
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одного-двох синоптичних процесів.  

Таким чином, показано, що існує ймовірність підібрати достатньо подібні 

поля аномалії температури повітря  у січні, лютому та грудні в Атлантико-

Європейському секторі в межах одного-двох синоптичних процесів. Отриманий 

висновок дозволяє підтвердити можливість використання архівного матеріалу 

по середній аномалії температури повітря в Атлантико-Європейському секторі в 

якості прогностичного.  Варто зробити зауваження, що сам факт наявності 

подібного поля осередненої за місяць температури може свідчити про 

подібність синоптичних процесів протягом цього місяця.  Однак для 

підтвердження необхідно проводити подальшу роботу щодо перевірки на 

аналогічність процесів за приземними та висотними полями тиску. В 

останньому розділі роботи показано можливість більш об’єктивного 

використання полів тиску і температури за допомогою декількох природних 

синоптичних процесів для складання деталізованих довгострокових прогнозів 

температури, опадів та тиску.   

 

3.4 Методи оцінки довгострокових прогнозів температури повітря та 

опадів в Україні 

  

В даному параграфі наведені числові характеристики справджуваності 

інерційних, кліматологічних, випадкових прогнозів місячної температури 

повітря та місячної кількості опадів на території Україні за методикою, 

наведеною в «Настанові по службі прогнозів та попереджень про небезпечні та 

стихійні явища погоди» [48]. Оцінка справджуваності нерційних, 

кліматологічних, випадкових прогнозів застосовується для того, щоб визначити 

ефективність розробленого методу прогнозу погоди [65]. 

 В даному дослідженні допоміжні прогнози будуть подані у такій 

інтерпретації. Кліматологічний прогноз – прогноз, при якому у якості 

прогностичних даних використано середнє багаторічне значення температури 

та кількості опадів для відповідного місяця. Інерційний  прогноз – прогноз, при 
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якому у якості прогностичних даних використано аномалію температури та 

опадів попереднього місяця. Випадковий прогноз – прогноз, при якому у якості 

прогностичних даних використано минулорічну аномалію температури та 

опадів відповідного місяця. 

В роботі для оцінки перелічених прогнозів  використано середні місячні 

значення температури і кількості опадів за даними спостережень на 

метеорологічних станціях, осереднених по областям України із архіву відділу 

кліматичних досліджень та довгострокового прогнозу погоди УкрГМІ за 1991-

2014 рр. Виходячи із традиції представлення довгострокових прогнозів в 

Україні у вигляді середніх обласних значень, результати також подані областям.  

Для зручності, у формулах всі позначення температури (T) являють собою 

аномалії, тобто відхилення від середньої температури відповідного місяця за 

період 1991-2014 рр. Відхилення прогнозного значення від фактичного для 

кожної окремої області і конкретного місяця розраховувалось як: 

 

прф TTT       (3.11) 

 

де прф TT , – фактичне та прогнозне значення середньої місячної температури 

повітря. Відповідно до настанови Гідрометеорологічної служби України [48], 

справджуваність прогнозу у відсотках визначається за правилом:  
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      (3.12) 

 

де ijP – справджуваність прогнозів середньої місячної температури i-го місяця у 

j-й області. У якості поправки, при значних фактичних аномаліях температури 

CT o

ij 0,3  
о
С або CT o

ij 0,3  
о
С і прогнозі сусідньої градації (до 2,0 

о
С або -2,0
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о
С), присвоюється значення 75%, а при прогнозуванні аномалії понад 3,0 

о
С або 

нижче -3,0 
о
С  – 100% незалежно від  T . 

Інший простий спосіб оцінки – це розрахунок середньої абсолютної 

помилки. Для всіх прогнозів цей показник розраховано для кожної області за 

формулою: 

N

T

AE

N

i

i




 1       (3.13) 

 

де N – кількість прогнозів, і – місяць (січень-грудень).  

Додатково для прогнозів (окрім кліматологічного) розраховано 

альтернативну оцінку справджуваності за принципом збігу знаків аномалії, яка 

для окремої області/пункту розраховується: 

 

N

m
N

i

i
 1       (3.14) 

 

де im = 1 при 0* прф TT  (прогноз і фактичні значення аномалій i-го місяця 

збігаються за знаком аномалії) або im  = -1 при 0* прф TT  (знаки протилежні), N– 

кількість місяців у вибірці. 

Для оцінки місячної суми опадів використовується фактична кількість 

опадів Rф та умовна кліматична норма Rк (за 1991-2014 рр.), за якими 

розраховується їх відсоткове співвідношення (Rс=Rф/Rк*100), а також 

аналогічне співвідношення для прогнозних значень Rпр (розраховується як       

Rсп = Rпр/Rк*100). При цьому виділяють три класи або градації місячної 

кількості опадів: «нижче норми» (Rс < 80%), «вище норми» (Rс >120%)  та 

«близько норми»  (80%≤ Rс ≤ 120%).  Відповідно до [48] оцінка проводиться за 

допомогою порівняння класів Rс та Rпр за правилом: 
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     (3.15) 

 

де ijРR  – справджуваність прогнозу місячної кількості опадів для i-го місяця у     

j-й області.  

Оцінки, що отримані за формулами (3.12, 3.13) по кожному місяцю та 

областям були осереднені по території та за часом. Порівняння оцінок 

успішності прогнозів за показниками середньої абсолютної помилки та 

справджуваності кліматологічного, інерційного та випадкового прогнозів 

середньої місячної температури повітря дозвлолили виявити перевагу 

кліматологічних прогнозів (рис. 3.18).  

 

 

Рис. 3.18 Середні оцінки прогнозів середньої місячної температури 

повітря в середньому по території України: а) середні абсолютні помилки, 
о
С, б) 

справджуваність, % 
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Найбільші помилки прогнозів відмічаються узимку (від 2,6
 о

С до 3,6 
о
С 

для різних видів прогнозів), тоді як найнижчі значення характерні для літніх 

місяців, при чому всі прогнози мають середні абсолютні помилки менше 2,0 
о
С 

(див. рис. 3.18). Справджуваність у відсотках також є помітно вищою в період з 

червня до жовтня включно (від 58% до 78% у жовтні). Для решти місяців  

відповідні величини здебільшого є нижчими ніж 50%, хоча окремі місяці, 

зокрема для кліматологічних прогнозів, також мають справджуваність понад 

60%. Аналіз прогнозів на предмет їх справджуваності за знаком прогнозованої 

аномалії показав суттєвий розкид оцінок протягом року для випадкових та 

інерційних прогнозів. Так, випадковий прогноз (минулорічна аномалія даного 

місяця) дозволив добре спрогнозувати лише температуру липня та серпня (   > 

0,5),  та мав допустимі оцінки для січня та червня (  > 0,3). Інерційний прогноз 

(аномалія попереднього місяця) продемонстрував допустимий результат у квітні 

та липні (зі значеннями   близько 0,3-0,4) та хорошу справджуваність у березні 

та серпні (рис. 3.19). 

 

 

Рис. 3.19 Оцінка прогнозів середньої місячної температури повітря за 

показником   по території України 
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Просторовий розподіл оцінок кліматологічних прогнозів в межах України в 

середньому за рік має певні закономірності. Менші абсолютні помилки (АЕ ≤ 

1,8 
o
C)  характерні для приморських областей та південно-західних областей 

(рис. 3.20).  

 

 

Рис. 3.20 Середня абсолютна похибка кліматологічних прогнозів 

середньої місячної температури повітря по областям, в середньому за рік, 
о
С 

 

Величини АЕ збільшуються разом із посиленням континентальності 

клімату. Так, для східних і північно-східних областей вони є більшими (АЕ > 

2,0 
o
C). Така особливість просторового розподілу може бути пояснена більшою 

міжрічною мінливістю клімату,  а саме – середньої місячної температури 

повітря. Така особливість, хоча і менше, притаманна і північним областям 

України.  Проміжну позицію займають північно-західні області із більш м’яким 

кліматом, а також області, які є суміжними із приморськими регіонами із 

АЕ < 2,0 
o
C. 

Осереднення оцінок справджуваності (див. формулу 3.10), які були 
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отримані для кожного року, дозволяє виявити аналогічні особливості їх 

просторового розподілу, такі як і для абсолютних похибок. Як і на попередній 

карті, найкраща справджуваність простежується для південних областей, а 

найгірша – для північно-східних (рис. 3.21). 

 

 

Рис. 3.21 Справджуваність кліматологічних прогнозів середньої місячної 

температури повітря по областям, в середньому за рік, % 

 

Потрібно зазначити, що кліматологічний прогноз у 80% випадків 

демонстрував кращі результати, ніж інерційні та випадкові за абсолютними 

оцінками і в 68%  – за показником справджуваності.  

Середня за рік справджуваність прогнозів місячної кількості опадів також є 

вищою для кліматологічних прогнозів, порівняно з іншими прогнозами  – 63,4% 

проти 53,9% та 54,2% для випадкових та інерційних прогнозів відповідно. При 

цьому найвища справджуваність кліматологічних прогнозів середньої місячної 

кількості опадів відмічається в період з квітня по червень (65,0-68,5%), а 

найгірша – з вересня по грудень (59,8-61,7 %).  

По території справджуваність кліматологічного прогнозу також деякою 



124 

 

мірою варіює. Найвищою справджуваність є в північних і північно-західних 

регіонах (здебільшого P > 65%), а найнижчою –  в центральних та південно-

східних областях України (P < 63%, а в окремих випадках – P < 60%)  

(рис.3.22). 

 

 

Рис. 3.22 Справджуваність кліматологічних прогнозів місячної кількості 

опадів, в середньому за рік, % 

 

Оцінки справджуваності кліматологічний прогноз місячної кількості опадів 

у 84% випадків є кращими від оцінок випадкового прогнозу і в 89% – 

інерційного. Варто зауважити, що для періоду 1991-2014 рр. класи  мають різну 

повторюваність: «нижче норми» –  41,8%, «вище норми» –  32,3%, а «близько 

норми» –  лише 25,9%.  

Оскільки у формулі (3.12) використовуються фіксовані градації, то 

неврахування регіональних кліматичних особливостей регіонів призводить до 

неоднакової оцінки якості прогнозів [79]. 

Для перевірки цього твердження розглянуто оцінки кліматологічних 

прогнозів на більшій території із більшою різноманітністю кліматичних умов. 
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Використано дані реаналізу NCEP/NCAR  за температурою повітря у помірних 

широтах регіону в межах 10-55 град. сх.д. із кроком регулярної сітки 2,5 

градуси по довготі і широті [116]. Вибірка охопила часовий період 1988-2017 

рр. з грудня по лютий місяць. Отримано відповідні показники за формулами 

(3.12) та (3.13). В табл. 3.1 наведено середні показники успішності 

кліматологічного, інерційного та «випадкового» прогнозів без врахування точок 

над морськими акваторіями [79].  

 

Таблиця 3.1  

Справжуваність прогнозів в Східноєвропейському секторі (без 

врахування точок над морськими акваторіями) 

  лютий грудень січень 

АEклім,
о
С 4,49 2,21 2,34 

АЕінерц,
 о
С 5,86 4,96 4,98 

АЕвип,
 о
С 7,10 2,94 3,31 

Рклім,% 30,0 53,7 52,0 

Pінерц.,% 20,1 25,7 25,9 

Pвип, % 19,4 44,0 43,1 

 

Середні характеристики для кліматологічного прогнозу в межах обраної 

території без врахування точок над морськими акваторіями становлять від 

2,21 
о
С в грудні та до 4,49 

о
С в лютому, а справджуваність – від 30,0% в лютому 

та до 53,7% в грудні. Набагато гірші оцінки у лютому, очевидно, зумовлюються 

суттєвою мінливістю середньої місячної температури. Врахування точок над 

морськими акваторіями, у зв’язку із  незначними, порівняно із сушею, 

коливаннями температури, підвищують справджуваність прогнозів на 3-5%. 

Отже, можна дійти висновку, що три види прогнозів мають приблизно 

зіставну справджуваність у січні та грудні (див. табл. 3.1). Однак, у лютому 

оцінки набагато гірші. Зумовлюється це суттєвою мінливістю середньої 

місячної температури, що включає як екстремально низькі, так і рекордні за всю 
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історію інструментальних спостережень значення в останні роки. Найменшою є 

помилка кліматологічних прогнозів у грудні. Навіть без врахування морської 

поверхні справджуваність відрізняється і в континентальних районах в кожному 

із зимових місяців (рис. 3.23). 

 

 

Рис. 3.23 Просторовий розподіл справджуваності кліматологічного 

прогнозу (Pклім ), %: а) грудень, б) січень, в) лютий 

 

Для точок регулярної сітки над територією України справджуваність 

кліматологічних прогнозів Pклім. у грудні змінюється від майже 50 % до 60 % , в 

той час як абсолютні помилки прогнозу. зростають від 1,8 
о
С на півдні до 2,2 

о
С 

на півночі України. Справджуваність кліматологічного прогнозу в січні зіставна 

із відповідними значеннями у грудні. Справджуваність кліматологічного 

прогнозу у лютому низька і слабко варіює по території всього сектору ( 25-40 

%), а значення АЕклім зростають від 3,7
о
С на півдні до 4,5 

о
С на півночі України 

(рис. 3.24). 
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Рис. 3.24 Просторовий розподіл середньої абсолютної похибки 

кліматологічного прогнозу (АЕклім.), 
о
С: а) грудень, б) січень, в) лютий 

 

Над морями міжрічна мінливість температури є нижчою, що проявляється 

у локальних мінімумах абсолютних відхилень та локальних максимумах 

справджуваності над морськими акваторіями (Pклім > 65%, а над Адріатичним 

морем – Pклім > 75%). У випадку врахування таких регіонів, середня 

справджуваність прогнозів по території підвищується. Однак навіть без 

врахування морської поверхні справджуваність відрізняється і над 

континентальними районами (див. рис. 3.23). Так, північні регіони 

характеризуються Pклім < 45%, а південні, наприклад, Балкани – Pклім > 60%. 

Таким чином, встановлено, що серед перелічених вище прогнозів 

найбільш ефективними взимку на розглянутій території є кліматологічні 

прогнози. Згідно отриманих розрахунків, будь-який методичний прогноз 

середньої місячної температури повітря взимку є успішнішим ніж 

кліматологічний, якщо його середня абсолютна похибка по території є меншою 
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ніж 2,21 
о
С, а справджуваність – понад 53,7 %. Однак, очевидно, що оскільки у 

методиці [48] використовуються фіксовані градації, неврахування регіональних 

кліматичних особливостей регіонів матиме наслідок у неоднаковій оцінці якості 

прогнозів. Тому для випуску методичних прогнозів на значній території бажано 

використовувати методику, що рекомендована ВМО [47]. 

Таким чином, хоча випадковий та інерційний прогнози згадуються в 

літературі, дослідження показало, що в такій інтерпретації прогнози для 

території України не мають сенсу для оцінки ефективності методів місячного 

прогнозу температури повітря та кількості опадів. Найкращою альтернативою 

для території України у випадку відсутності методу довгострокового прогнозу 

як температури, так і опадів є кліматологічний прогноз. В середньому за рік по 

території країни для такого прогнозу справджуваність за методикою, що 

прийнята в Гідрометеорологічному центрі України становить 60,9 % для 

середньої місячної температури повітря. Середня абсолютна помилка 

кліматологічних прогнозів температури повітря складає 1,88 
о
С. 

Справджуваність  прогнозів місячної кількості опадів також є найвищою для 

кліматологічних прогнозів, порівняно з іншими прогнозами (63,4 %). На 

суміжній з Україною території взимку кліматологічні прогнози температури 

також продемонстрували кращу справджуваність. За умови виключення точок 

над морськими акваторіями, середня абсолютна похибка по території становить 

3,01 
о
С, а справджуваність – 45,2 %, тоді як із врахуванням морських акваторій 

– 2,78 
о
С та 48,6 % відповідно. Отримані оцінки кліматологічних прогнозів 

дозволяють визначати в майбутньому ефективність методичних прогнозів 

погоди на місяць. Відношення справджуваності прогнозів за методикою до 

кліматологічної справджуваності > 1,0 вказуватиме на практичну корисність 

методичного прогнозу, тоді як відповідне відношення  < 1,0 вказуватиме на 

необхідність покращення методу прогнозу або на відмову від використання 

такого методу [63]. 

Для належної оцінки прогнозів погоди необхідно оцінити, наскільки 

методичний прогноз перевершує успішність кліматологічних, інерційних та 



129 

 

випадкових прогнозів, виявляючи таким чином доцільність методики. Для 

порівняння прогнозів температури повітря на місяць можна використати 

кліматологічний прогноз (припущення що температурний режим буде 

відповідати середньому багаторічному значенню), інерційний (в даному 

випадку – припущення про незмінність температурного режиму з початку 

місяця), а також «випадковий» (наприклад, дані за відповідні дати минулого 

року).  

Результати досліджень, що представлені у параграфі опубліковані в 

[72, 79]. 

 

3.5 Висновки до розділу 3 

 

За проведеними дослідженнями виділено основні типи синоптичних 

процесів, що призводять до екстремально високих аномалій температури 

повітря на території України. Екстремально високі аномалії температури 

повітря зумовлюються трьома типами синоптичних процесів, які мають різну 

ймовірність та тривалість. Найбільш ймовірний тип визначається обширною 

областю високого тиску субтропічного походження. Температура повітря за 

такої синоптичної ситуації в регіонах України може підвищуватися приблизно 

до 10 
о
С і зберігатися більше тижня. 

Виявлено основні типи синоптичних процесів, що призводять до 

екстремально низьких аномалій температури повітря на території України. 

Екстремально низька температура повітря зумовлюється чотирма основними 

типами синоптичних процесів. Найбільш ймовірний тип характеризується 

впливом сибірського максимуму та температурою нижче -20 
о
С на значній 

території України із тривалістю більше тижня.  

Виділено чотири типи синоптичних процесів, що призводять до 

екстремальних опадів на території України.  Кожен із чотирьох типів формує 

осередки із екстремальними опадами в Карпатах, Кримських горах, в 

центральній і південно-західній частині України, а також на узбережжі 
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Азовського моря. Найбільш ймовірний тип пов’язаний із виходом південного 

циклону на територію України. 

В ході дослідження показано можливість використання аналогів 

осереднених 30-денних полів температури повітря в Атлантико-Європейському 

при складанні прогнозів місячних аномалій температури. Ймовірнісні оцінки 

підбору аналогів із архіву температурних полів з 1998 р.  показали  ймовірність 

аналогів з критерієм геометричної подібності ρ ≥ 0,2 (тобто 60% співпадіння по 

території) в грудні – близько 20 % в січні – 50 %, в лютому – 25 %.  

В розділі також було показано, що у випадку відсутності методу 

довгострокового прогнозу найкращою альтернативою для території України є 

кліматологічний прогноз, успішність якого вища порівняно з інерційними та 

випадковими прогнозами середньої місячної температури повітря та опадів.  

Кількісна оцінка справджуваності за методикою Гідрометеорологічного центру 

України в середньому за рік по території країни для кліматологічного прогнозу 

становить близько 60 % для середньої місячної температури повітря та місячної 

кількості опадів. Однак у випадку перевірки прогнозів із використанням трьох 

класів, оцінки кліматологічних прогнозів (клас «близько норми») складають 

менше 30 % при кліматологічних прогнозах місячної кількості опадів та 

середньої місячної аномалії температури повітря.  

Основні положення третього розділу опубліковані в [71-79]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ФІЗИКО-СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУ ПОГОДИ ІЗ 

МІСЯЧНОЮ ЗАВЧАСНІСТЮ НА ОСНОВІ АНСАМБЛЮ АНАЛОГІВ 

АТМОСФЕРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗИМОВИЙ СЕЗОН 

 

В роботах Мартазінової В.Ф. [23,37] показано існування двомісячної 

квазіперіодичності великомасштабної атмосферної циркуляції на території 

Північної Півкулі. В основу її методу ДПП закладене поняття плаваючого 

аналогу, який зняв вимогу аналогічності на одній і тій території в одні і ті ж 

терміни та дозволив розширити дослідження періодичності атмосферних 

процесів. Двомісячна квазіперіодичність вперше була використана при розробці 

півсферної моделі довгострокового прогнозу погоди на місяць за допомогою 

розкладання полів тиску в ряд по сферичним функціям [23]. Розроблена 

півсферна модель дозволяє отримати деталізований прогноз полів тиску та 

температури, враховуючи сезонне зміщення циркуляції відносно свого стану 2-

місячної завчасності. Дане зміщення залежить від градієнту температури в 

системі суша-океан та полюс-екватор. Таким чином, в моделі ДПП, за 

допомогою розкладання по сферичним функціям вдалося поєднати градієнти 

температури прогностичного періоду із циркуляцією атмосфери двомісячної 

завчасності. За допомогою використання методу плаваючого аналогу, вдалося 

визначити сезонне зміщення циркуляції атмосфери, яке залежить від градієнту 

суша-океан та полюс-екватор [23]. 

В даній дисертаційній роботі пропонується використовувати основи 

квазіперіодичності атмосферних процесів, описаних в роботах [23,37] для 

розробки деталізованого прогнозу погоди на місяць з місячною завчасністю на 

зимовий період для території Атлантико-Європейського сектора та зокрема, 

України. 
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4.1 Фізико-статистичний метод довгострокового деталізованого 

прогнозу погоди на зимовий період 

 

В параграфі представлено метод деталізованого прогнозу погоди з 

використанням ансамблю аналогів атмосферних процесів для доповнення 

півсферної моделі В.Ф. Мартазінової [23]. Розраховані за півсферною моделлю 

прогнозні поля є перетвореними, оскільки отримуються шляхом поєднання 

різних гармонік полів двомісячної квазіперіодичності і очікуваного 

«температурного фону» на прогностичний період. Відмінність нового методу 

полягає в тому, що до фактичних процесів підбирається ансамбль подібних 

реальних атмосферних процесів з електронного архіву з метою отримання 

додаткового прогностичного матеріалу.  

Як було вказано вище, запропонований в даній роботі метод 

довгострокового прогнозу базується на пошуку ансамблю аналогів і 

використанні принципу двомісячної квазіперіодичності циркуляційних 

процесів. Так, двомісячна квазіперіодичність аналога проявляється через 50-60 

днів відносно поточного періоду як подібні синоптичні процеси аналога із 

деяким сезонним зміщенням процесів по широті Δφ та довготі Δλ. Поточні 

синоптичні процеси також мають двомісячну квазіперіодичність через місяць із 

сезонним зміщенням. Оскільки аналогічні процеси на другий місяць від 

поточного мають уже відомі синоптичні процеси, їх можна використати у якості 

прогностичного матеріалу для деталізованого прогнозу атмосферного тиску, 

температури повітря, та атмосферних опадів.  

Детальна блок-схема, що дає уявлення про основні етапи розрахунків за 

методом, наведена в додатку Г1. У спрощеному вигляді розрахунки можна 

поділити на 5 основних етапів. 

 етап 1 – підготовка вхідних даних; 

 етап 2 – пошук у архіві даних процесів-аналогів, які мають двомісячну 

квазіперіодичність, подібну до вихідного поля геопотенціалу; 

 етап 3 – вибір найбільш інформативного аналогу на основі аналізу зв’язку 
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полів геопотенціалу на прогнозний період; 

 етап 4 – розрахунок середніх місячних аномалій температури та опадів за 

сценарієм найбільш інформативного аналога; 

 етап 5 –  розпізнавання прогнозованих екстремальних синоптичних ситуацій 

із аномальною температурою та сильними опадами в Україні. 

Спрощену схему розрахунків в рамках методу зображено на рис.4.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Блок-схема прогнозу середньої місячної температури та дат із 

екстремальною температурою та опадами на території України 

 

Для розробки прогнозів використовуються дані:  

 архівні поля приземного тиску в Атлантико-Європейському секторі; 

 архівні поля геопотенціалу АТ-500 в Атлантико-Європейському секторі; 

 архівні поля приземної температури повітря в Атлантико-Європейському 

Етап 1.Підготовка вхідних даних 

 

Етап 2. Пошук атмосферних 

процесів-аналогів 

Ансамбль аналогів 
   

 
 

 

 

Етап 3. Вибір найбільш 

інформативного аналогу 

Етап 5. Деталізований прогноз температури та 

сильних опадів на території України, прогноз 

середньомісячної температури та місячної 

кількості опадів з місячною завчасністю на 

території України 

 

Етап 4. Розрахункова схема 

деталізованого прогнозу 
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секторі та поля опадів на території України; 

 фактичні поля приземного тиску та геопотенціалу АТ-500 в Атлантико-

Європейському секторі. 

 На першому етапі проводиться підготовка вхідної інформації, що 

використовується для прогнозу за розробленим методом: архіви добових полів 

тиску приведеного до рівня моря, добові аномалії температури повітря, добові 

поля геопотенціалу АТ-500  для території Атлантико-Європейського сектору 

(40-70 град. пн. ш., 30 град зх. д. – 120 град. сх. д. Джерелом даних є реаналіз 

NCEP/NCAR та електронний архів відділу кліматичних досліджень та 

довгострокових прогнозів погоди УкГМІ за 1998-2018 рр. [116].  Також до 

вхідної інформації належить каталог типів синоптичиних процесів за 

екстремальних погодних умов на території України сектора, які були описані в 

третьому розділі, і які необхідні при розпізнаванні синоптичних процесів на 

останньому етапі прогнозу за методом (рис. 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2 Блок вхідної інформації 

 

 Для складання прогнозів за методом в оперативному режимі необхідне 

регулярне поповнення бази даних полів тиску та геопотенціалу. Поле 

геопотенціалу для одного дня можна записати у вигляді вектора-рядка Х: 

iKji xxxx ),,,,( 21        (4.1) 

де ijx  – значення тиску у j-му вузлі регулярної сітки із кроком 2,5 градуси по 
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широті та довготі i-го дня. Для розрахунків використовується поле 

геопотенціалу не одного дня, а об’єднані поля послідовних 14 днів. Для 

подальших розрахунків останні 14 днів за два місяці до початку прогностичного 

періоду, а також дані для відповідних дат попередніх років представлені у 

вигляді матриць Y:  
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 (4.2) 

 

де t = 1,2…T – номери років, T –  номер останнього (поточного) року, i = 1,2,…N 

– номер дня, N відповідає 14-му дню, j = 1,2,…k – номер вузла регулярної сітки. 

В якості прикладу на рис.4.3 приведемо послідовні поля геопотенціалу t  

за 14 днів  з 1 по 14 січня 2018 р., на якому можна відмітити кожне поле i . 

 

Рис. 4.3. Об’єднане14-денне поле геопотенціалу t  для 1-14 січня 2019 р., дам 

Крім  полів t  для прогнозів за методом створено архів інтегральних 
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характеристик кожного поля для їх об’єднання в діаграми полів t . Для 

отримання інтегральної характеристики кожного поля використано широтне 

осереднення. Якщо поле iX  записати у вигляді матриці:  
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 (4.3) 

 

де i – номер поля у вибірці, xmp  ‒ значення поля у вузлах регулярної сітки  по 

широті m та довготі p.  Інтегральні характеристики полів геопотенціалу i  на 

середньому рівні тропосфери розраховуються шляхом широтного осереднення 

полів у зоні 40–70 град. пн. ш. та записуються у вигляді вектора-рядка  

(х1, х2,…, хр,.. хР)i  з елементами: 





M

m

mpp x
M

x
1

1
       (4.4) 

 

де р відповідає номеру вузла регулярної географічної сітки по довготі з кроком 

2,5 градуси. На рис.4.4 зображено інтегральні криві 1-3 січня 2018 року.  

 

 

 Рис. 4.4. Інтегральні криві полів геопотенціалу 1-3 січня 2018 р.  

 Інтегральна крива 1 січня 2018 р. в наступні дні зміщується на схід (див. 
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рис. 4.4). Для того, щоб побачити зміщення початкової інтегральної кривої 

протягом наступних 14 днів, була побудована їх просторово-часова діаграма, 

(див. рис. 4.5). 

Якщо зі згаданих вище інтегральних кривих побудувати часову діаграму з 1 

по 14 січня 2018 р., вона буде мати вигляд, який показано на рис.4.5.  

 

 

 Рис. 4.5 Просторово -часова динаміка поля геопотенціалу 1-14 січня 2018 

р. осереднена по широтам просторово-часова діаграма, дам 

 

 Таким чином, на першому етапі розрахунків за схемою прогнозу 

отримуються вхідні дані у вигляді інтегральних характеристик полів 

геопотенціалу для роботи на наступних етапах.  

 На етапі 2  для відбору ансамблю аналогів полів геопотенціалу до 

вихідного поля розраховуються критерій геометричної подібності ρ двох полів 

за формулою: 
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1-1, 


  
N

nn
     (4.5) 

 

де n+  ‒  кількість вузлів, де знаки аномалій двох полів збігаються, n- ‒  кількість 

вузлів, де знаки аномалій полів не збігаються, N ‒ загальна кількість вузлів 

регулярної сітки.  

 Для того, щоб розрахувати критерій ρ, необхідно розрахувати середнє 

значення кожного i-го вихідного поля геопотенціалу: 
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Якщо кожне значення і-того поля відхилити від середнього по полю ix : 

 

ikji xxxx ),,,,( 21   ,      (4.7) 

 

тоді об’єднана матриця вихідних полів записується як: 

 

NiKj

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

X

X

X

X

tNkikNjNN

ikikijii

kkj

kkj

tN

i

t ,...2,1;,...,2,1,

121

121

21222221

11111211

2

1


































































































 (4.8) 

 

 Отриманий архів об’єднаних полів t , які відповідають 2-3 синоптичним 

процесам в t-ий рік, де t відраховується від 1998 року,  дозволяє за допомогою 

критерію ρ визначити роки, в яких відмічались аналогічні процеси. Порогові 

значення ρ задаються ≥ 0,5. Зв’язок  t  з вихідним полем t  по ρ ≥ 0,5 

дозволив отримати вектор ансамблю аналогів: A1, A2, …, Aс,…, AC,  де Ас – поле-

аналог із ансамблю, який можна записати як: 
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  (4.9) 

 

 На третьому етапі виявляється найбільш інформативний аналог з 

відібраного ансамблю. Для цього розраховується матриця зв’язку між 

аналогами A1, A2, …, Aс,…, AC. Для  уточнення використовуються середні 

абсолютні відхилення ijAE   між кожним с-тим та m-ним аналогом: 

   

aa
m

ij

c

ijijAE        (4.10) 

 

де aa
m

ij

c

ij
,  –  значення геопотенціалу с-го та m-го  аналогу i-го дня в j-му вузлі 

регулярної сітки. Для для прийняття рішення про виключення аналога з 

ансамблю, здійснюється підрахунок вузлів, в яких значення задовольняють 

умові: 

 

дамAEij 10      (4.11) 

 

 Відбирається найкращий аналог з ансамблю з найбільшою кількістю 

вузлів, для яких умова виконується. Розрахунки за формулою (4.10) та 

підрахунок кількості вузлів, що задовольняють умові (4.11) здійснюються і для 

процесів двомісячної завчасності. В результаті проведених операцій, на етапі 3 

виявляється найбільш інформативний аналог, який мав двомісячну 

квазіперіодичність, подібну до поточного року і найбільший показник 

аналогічності із ансамблем аналогів. 

 На 4 етапі отримується деталізований прогноз тиску, температури та 

атмосферних опадів з місячною завчасністю на основі даних найбільш 



140 

 

інформативного аналога, який виявлено на попередньому етапі. Найбільш 

інформативний аналог А для T  дозволяє прогнозувати синоптичні процеси по 

аналогу А на другий місяць від вихідного періоду.  

 На рис. 4.6 наведено принципову схему побудови деталізованого прогнозу 

погоди за двомісячною квазіперіодичністю аналога із місячною завчасністю для 

процесів T . 

2 місяці

30 днів

Поточний період УТ

Аналог А для   УТ

Двомісячна квазіперіодичність аналога А (Δλ, Δϕ), 

прогноз УТ (Δλ, Δϕ)

Двомісячна квазіперіодичність УТ (Δλ, Δϕ)

30 днів завчасності 30 днів деталізованого прогнозу погоди

 

 Рис. 4.6 Схема побудови деталізованого прогнозу погоди за двомісячною 

квазіперіодичністю аналога 

 

 На етапі 5 використовуються вже згаданий в розділі 3 каталог 

синоптичних процесів з екстремальними температурами та сильними опадами 

для розпізнавання екстремальних процесів. Це здійснюється з метою 

підтвердження ймовірності прояву екстремальних явищ, оскільки, наприклад, 

окремий аналог, не зважаючи на геометричну схожість полів із фактичними 

процесами, може характеризуватись менш екстремальними полями температури 

чи опадів. Проводиться розрахунок критеріїв аналогічності (див. формули 

3.3, 3.4) для прогнозних полів приземного тиску та полів із каталогу 

екстремальних процесів. Граничне значення для прийняття рішення про 

віднесення процесів до екстремальних є критерій ρ > 0,5. Таким чином, якщо 

процеси аналога будуть схожими із типами синоптичних процесів, це буде 
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підставою для ствердження високої ймовірності прояву екстремальних значень 

в певні дні прогнозного періоду.  

 

4.2 Приклад деталізованого прогнозу погоди на лютий 2018 р. 

 

 Для відбору аналогів при складанні прогнозу середньої місячної 

температури повітря та кількості опадів на лютий 2018 р. використано архів 

полів геопотенціалу з 2000 р. Враховуючи принцип двомісячної 

квазіперіодичності, розрахунок  критеріїв аналогічності необхідно проводити за 

даними грудня місяця. Вхідна інформація для складання прогнозу представлена 

поточними та архівними щоденними полями геопотенціалу АТ-500  в 

Атлантико-Європейському секторі, полями приземного тиску (Р) та приземної 

температури повітря (Т) грудня, які осереднюються в широтній зоні 40-70 град. 

пн. ш., тобто представляються у вигляді інтегральних кривих (рис. 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.7 Вхідна інформація для підбору аналогів для складання прогнозу 

температури та опадів лютого 2018 р. 

 

 Просторово-часова діаграма геопотенціалу за 1-14 грудня 2017 із 

врахуванням зміщення наведена на рис. 4.8. На діаграмі вісь x відображає 

Архів щоденних 
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грудня для території 
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для території 

Атлантико-

Європейського 

сектора за останні 3-

4 природні 

синоптичні процеси 

(близько 14 днів) 

Пакет програмних 
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довготу в межах -30 град.зх.д. ÷ 120 град сх.д., вісь y вказує на поточну дату 

грудня 2017 р.  

 

 

 Рис. 4.8 Просторово-часова діаграма геопотенціалу АТ-500 гПа в 

широтній зоні 40-70 град. пн.ш: 1-14 грудня 2017 року,  дам.  

 

 Архівні поля представлені аналогічно поточним – у вигляді інтегральних 

кривих. Після розрахунку критеріїв аналогічності, відповідно до етапу 2, що 

описаний в попередньому параграфі, отримано матриці зв’язку із іншими 

полями грудня попередніх років зі зміщенням по довготі (до ±10 град.) і 

календарним дням (в межах ± 5 днів). 

 За допомогою показника геометричної подібності ρ проведено 

розпізнавання аналогічних інтегральних характеристик полів АТ-500 і 

визначено аналоги до просторово-часової діаграми поточних полів 1-14 грудня 

2017 року з-поміж інтегральних характеристик полів АТ-500 грудня місяця з 

2000 р. по 2016 р. За критерієм ρ для просторово-часової діаграми 1-14 грудня 
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2017 року відібрано наступний ансамбль аналогів: 2014 р. (ρ=0,42), 2012 р. 

(ρ=0.31), 2010 р. (ρ=0.37). В табл. 4.1 наведено таблицю зв’язків між ансамблем 

аналогів.  

  

Таблиця 4.1 

Матриця зв’язку за показником ρ між аналогами за інтегральними 

полями геопотенціалу  

    ρ 2014 2012 2010  

2014 1 0.38    0.36 0.57 

2012 0.38             1 0.43 0.63 

2010 0.36   0.43          1 0.59 

 

З матриці ρ (див. табл. 4.1), за середнім значенням   = 0,63 з іншими 

членами ансамблю, у якості найбільш інформативного аналога визначено поля 

1-14 грудня 2012 року.  

Атмосферна циркуляція лютого 2018 року має двомісячну періодичність 

атмосферних процесів з груднем 2017 року,  який в свою чергу є аналогічним до 

процесів грудня 2012 року. Тоді двомісячна квазіперіодичність атмосферної 

циркуляції грудня 2012 року відповідає процесам лютого 2013 року, яку можна 

використати як  прогноз на лютий 2018 р. Врахувавши зміщення по довготі (+10 

град.) та в часі (+ 5 днів), прогноз розвитку циркуляційних процсів у лютому 

2018 р. складається за даними лютого місяця 2013 р. Характер циркуляції в 

середній тропосфері для прогнозного періоду та прогноз зображено за 

допомогою просторово-часової діаграми геопотенціалу  в широтній зоні 40-70 

град. пн.ш. (Додаток Г2).   

Для прогнозу та фактичних процесів спільним є те, що Україна 

перебувала під впливом тропічних гребенів у першій половині місяця, а в 
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другій половині відмічалась наявність висотних улоговин, які формували режим 

понижених температур повітря. Середня абсолютна похибка прогнозу 

геопотенціалу за часовими діаграмами АЕ = 10,9 дам. Оцінка прогнозу за 

показником ρ продемонструвала значення ρ = 0,39. 

 Характер фактичної зміни температурних аномалій в широтній зоні 40-70 

град пн.ш у лютому 2018 р. та прогноз наведено в Додатку Г3. Із діаграм видно, 

що температура першої декади як прогнозу, так і факту була вище норми, а 

від’ємні значення відмічались у другій половині місяця. Середня абсолютна 

помилка прогнозу температури за часовими діаграмами становить АЕ = 2,7 
о
С. 

Абсолютна різниця між фактичною та прогнозованою аномалією в 61% 

регулярних точок часової діаграми становить < 3,0 
о
С. 

Використання аналогів дозволяє отримати прогнозні поля приземного 

тиску на кожен день прогнозного періоду (Додаток Г4). Процедура 

розпізнавання полів тиску на їх приналежність до основних типів процесів, що 

супроводжувалися екстремальною температурою повітря або екстремальними 

опадами в Україні, дозволяє отримати прогноз дат із такими явищами. Приклад 

таких днів у лютому наведено у Додатках Г5, Г6. 

 Прогноз середньої місячної аномалії температури повітря та місячної 

кількості опадів отримується шляхом осереднення полів аналогу.  

Прогностичне та фактичне поле середньої аномалії температури на лютий 2018 

р. в Східній Європі наведено Додатку Г7. Середня абсолютна помилка АЕ 

прогнозу становить 1,97 
о
С, що є кращим, ніж точність кліматологічного 

прогнозу, яка, як вже було згадано в попередньому розділі, становить у лютому 

4,49
 о

С. При цьому в 76% точок регулярної сітки різниця між фактичною і 

прогностичною температурою була менше 3,0 
о
С. 

 Відділом КДДПП УкрГМІ надаються консультативні прогнози середньої 

місячної температури повітря та опадів для Гідрометеорологічного центру 

України у вигляді класів температури і опадів по областям України. Отримані 

вище результати прогнозу на лютий 2018 року було адаптовано відповідно 

згаданого формату по областям України. Прогностичні значення середньої 
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місячної температури розділено на три класи:  

 вище норми (t > 1,0 
о
С), 

 нижче норми (t < -1,0 
o
C) 

 в межах норми  (-1,0
 o
C ≤ t ≤ 1,0 

o
C). 

  Згідно прогнозу на лютий 2018 р., аномалія температури в цілому по 

території України очікувалася в межах норми та вище норми. Фактично по 

території України в лютому 2018 р. температура повітря була близько норми та 

вище норми. При цьому суміжні класи відмічено у випадку 6 областей, а у 

випадку решти 18 областей (тобто 75 %) прогноз справдився повністю 

(рис. 4.9). 

а) б)  

 Рис. 4.9 Фактичні та прогностичні класи середньої місячної температури 

повітря по областям у лютому: а) факт – лютий 2018 р., б) прогноз 

 

 Прогностичні значення місячної кількості опадів згідно настанови 

гідрометслужби України [48] поділяються на три класи: 

 вище норми (R > 120 % від норми) 

 в межах норми (80 % ≤ R ≤ 120 % від норми)  

 нижче норми ( R< 80 % від норми). 

 Згідно прогнозу на лютий 2018 р. кількість опадів в цілому по території 

України очікувалася в межах норми та вище норми. На рис. 4.10 наведено 

фактичний та прогностичний розподіли кількості опадів по областям України.  
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а)  б)  

 Рис. 4.10 Фактичні та прогностичні класи кількості опадів по областям у 

лютому: а) факт – лютий 2018 р. б) прогноз 

 

 Місячна кількість опадів за прогнозом також складає близько норми та 

вище норми (див. рис.4.10б). Суміжні класи факту і прогнозу відмічаються у 

випадку 7 областей. Прогноз опадів повністю справдився у 16 областях України 

(тобто 66,6%). 

 При порівнянні прогнозу і факту можна відмітити те, що при цьому не 

спостерігається протилежних класів. Враховуючи суміжні класи, за методикою 

гідрометслужби України (див. формулу 3.15) справджуваність прогнозу склала 

85,4%. Таким чином, прогноз продемонстрував хорошу справджуваність, вищу 

за середню кліматологічну справджуваність. 

  

4.3 Оцінка справджуваності методу прогнозу температури та опадів  

 

 В параграфі наведено справджуваність прогнозів середньої місячної 

температури та кількості опадів взимку за період 2014-2017 рр. Оцінка місячних 

прогнозів температури та кількості опадів здійснювалася за даними 132 

метеорологічних станцій за відповідний період (Додаток Г8). 

 Як було зазначено в попередньому параграфі, справджуваність прогнозів 

оцінювалася шляхом підрахунку кількості точок по території, в яких прогноз 

повністю справдився, тобто задовольнялася умова збігання прогностичного і 
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фактичного класу місячної аномалії температури [80]. При потраплянні у клас, 

прогнозу присвоювалося значення 100%, у випадку невідповідності фактичного 

класу прогнозному – 0%. Для опадів оцінка здійснювалася аналогічно, але з 

використанням інших класів (див. параграф 4.2), які визначаються як 

відношення кількості опадів до умовної кліматичної норми 2000-2015 рр. 

 Середня справджуваність по території була отримана шляхом 

осереднення справджуваності по всім  132 метеостанціям України. Середня 

справджуваність прогнозу класу середньої місячної аномалії температури 

повітря складає 58,4%. При цьому справджуваність кліматологічного підходу –  

лише 23,0%. Таким чином, прогнози за запропонованим фізико-статистичним 

методом виявилися на 35,4% ефективнішими за кліматологічні прогнози. 

Розглядаючи справджуваність по місяцям, можна відмітити вищу ефективність 

прогнозів за методом, порівняно із кліматологічним підходом у 90 % випадків 

(рис. 4.11). 

 

  

 Рис. 4.11 Відхилення справджуваності кліматологічного прогнозу класу 

температури від справджуваності за методом по території України, % 

 

 Середня справджуваність прогнозів класів місячної кількості опадів 

склала 38,6%, в той час як справджуваність кліматологічних прогнозів – 32,8%. 

В середньому справджуваність за метододом є вищою на 5,8%.  У половині  
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випадків ефективність прогнозів опадів перевищила справджуваність  

кліматологічного підходу (рис. 4.12).  

 

 

 Рис. 4.12 Справджуваність прогнозів класу опадів за методом та 

справджуваність кліматологічних прогнозів по території України, % 

 

 При осередненні реалізацій значної кількості аналогів з відібраного 

ансамблю, справджуваність ансамблевого прогнозу виявилася близькою до 

кліматологічної. Принцип двомісячної квазіперіодичності передбачає існування 

деякої невизначеності, що проявляється у зміщенні аналогічних процесів у часі 

та по території. При осередненні за ансамблем цю проблему індивідуальних 

зміщень не вдалося вирішити в рамках розробленого методу довгострокового 

прогнозу. Останній факт також ускладнює складання деталізованих прогнозів 

по дням.  Тим не менш, запропонований у даній роботі підхід, що полягає у 

відборі найбільш інформативного аналога з ансамблю аналогів атмосферних 

процесів дозволив підвищити справджуваність прогнозів  класів середньої 

місячної температури повітря та кількості опадів,  порівняно із традиційним 

осередненням за ансамблем. Збільшення справджуваності у відсотках складає 

47,4 % та 6,9 % відповідно. 

  В якості експерименту розроблений метод прогнозу був використаний 

також для консультативних прогнозів температури і опадів на місяці інших 
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сезонів. Оцінено справджуваність прогнозів за кількістю правильно 

спрогнозованих класів середньої місячної температури повітря та кількості 

опадів за 2018 рік. Також проведено порівняльну оцінку справджуваності 

прогнозів за методом з кліматологічними прогнозами (рис. 4.13).  

 

а) б)  

 Рис.4.13 Справджуваність місячних прогнозів по території України за 

2018 рік: а) температури повітря, б) місячної кількості опадів, % 

 

 Справджуваність методу є вищою в теплий період року і значно 

перевищує успішність звичайних кліматологічних прогнозів температури (див. 

рис. 4.13а). Прогнози місячної кількості опадів також продемонстрували кращу 

успішність порівняно із кліматологічних підходом, поступаючись йому лише в 

окремі місяці (див. рис.4.13б). Справджуваність в цілому за 2018 рік за фізико-

статистичним методом склала 38,9% для прогнозів температури, і 44,4% – для 

прогнозів опадів по областям України. Перевищення справджуваності даних 

прогнозів відносно кліматологічного підходу склало 17,4% для прогнозів класів 

середньої місячної аномалії температури та 17,3% – для прогнозів класів 

місячної кільості опадів. 

  

4.4 Висновки до розділу 4 

 

 Таким чином, у розділі було представлено фізико-статистичний метод 

довгострокового прогнозу температури повітря та атмосферних опадів із 

місячною завчасністю на основі двомісячної квазіперіодичності атмосферних 
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процесів та ансамблю аналогів атмосферних процесів. Новизна методу полягає 

у підборі ансамблю аналогів за процесами, що представлені в інтегральному 

вигляді за допомогою широтного осереднення щоденних полів геопотенціалу на 

території Атлантико-Європейського сектору в межах двох-трьох поточних 

природних синоптичних періодів.  Новизна даного підходу також полягає в 

тому,  що для прогнозу обирається найбільш інформативний аналог на підставі 

найвищого зв’язку із іншими членами ансамблю аналогів атмосферних 

процесів. Такий підхід продемонстрував вищу справджуваність, ніж при 

звичайному осередненні за ансамблем при прогнозах класів середньої місячної 

температури повітря та кількості опадів на 47,4 % та 6,9 % відповідно. 

 Розроблений фізико-статистичний метод довгострокового прогнозу 

погоди з місячною завчасністю  продемонстрував вищу справджуваність щодо 

кліматологічного підходу: для прогнозу  середньої місячної аномалії 

температури –  в середньому на 35,5 %, а для прогнозів класів місячної аномалії 

опадів –  в середньому на 5,8%. Справджуваність прогнозів класів місячної 

аномалії температури повітря за методом складає 58,4 %, справджуваність 

класів місячної кількості опадів – 38,6 %. 

 Аналіз справджуваності прогнозів за розробленим методом для 24 

областей України за 2018 рік з місячною завчасністю також показав 

перевищення успішності прогнозу середньомісячної температури повітря і 

місячної кількості опадів відносно кліматологічних прогнозів більше ніж на 

17 %.  

 Основні положення третього розділу опубліковані в [79, 80]. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Отримано характеристики сучасного температурного режиму з 2000 року. 

Сучасні середні багаторічні значення температури повітря є вищими, порівняно 

із нормами 1961-1990 рр. практично на всій території України на 0,7-2,8 
о
С в 

кожному із зимових місяців. Найбільші зміни відбулися на півночі країни. 

2. Порогові значення екстремально низької мінімальної добової температури 

повітря в грудні-лютому 2000-2015 рр. в межах України змінюються в діапазоні 

від -4,0 
о
С до -24,6 

о
С. Абсолютний мінімум складає -36,5 

о
С. Порогові значення 

екстремально високої максимальної добової температури на всіх станціях 

України перевищують 4,4
 о

С. Абсолютний максимум на півдні країни складає 

21,0 
о
С. 

3.  Для сучасного режиму температури повітря, порівняно із попереднім 

періодом, характерним є збільшення повторюваності днів із екстремально 

низькою температурою в північно-східній та східній частині України, а також 

збільшення повторюваності днів з екстремально високою температурою у 

західних областях та на півдні України. 

4. Отримано характеристику сучасного режиму опадів 2000-2015 рр. В 

цілому на більшій частині території зміни середньої кількості опадів за зимовий 

сезон щодо 1961-1990 рр. не перевищують кілька міліметрів. Збільшення 

кількості опадів відмічається на незначній території в межах деяких районів 

південного сходу та північного заходу України, а також північної частини 

Чернігівської та Сумської областей. 

5. Найбільша кількість екстремальних опадів випадає в грудні, що складає 

20–30 % від місячної норми на півдні і південному заході України та понад 40–

50 % – в  Карпатах та Кримських горах. Найменша кількість екстремальних 

опадів взимку відмічається у лютому і складає близько 10 % і менше від норми 

на більшості території України. 

6.  Виділено три типи синоптичних процесів, що супроводжувалися 

екстремально високою температурою повітря на території України. Найбільш 
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ймовірний тип характеризується обширною областю високого тиску 

субтропічного походження. Температурний режим при такій синоптичній 

ситуації може підвищуватися до 10 
о
С вдень, зберігаючись протягом тижня і 

більше. 

7. Виділено чотири типи синоптичних процесів, що супроводжувалися 

екстремально низькою температурою повітря на території України. Найбільшу 

повторюваність серед таких процесів має тип, що характеризується впливом 

сибірського максимума на територію України та температурою повітря до  -20 

о
С і нижче протягом тижня і більше.  

8. Виділено чотири типи синоптичних процесів, що супроводжувалися 

екстремальними опадами на території України.  Найбільш ймовірний тип 

пов’язаний із виходом південного циклону на територію країни. 

9. Розроблено фізико-статистичний метод прогнозу температури повітря та 

опадів для місяців зимового сезону із місячною завчасністю на основі ансамблю 

аналогів атмосферних процесів та принципу двомісячної квазіперіодичності 

великомасштабної циркуляції атмосфери. Справджуваність прогнозів класів 

місячної аномалії температури повітря за методом складає 58,4 %, класів 

місячної кількості опадів – 38,6 %. 

10. Відбір найбільш інформативного аналога з ансамблю аналогів зі 

створеного архіву інтегральних характеристик геопотенціалу на середньому 

рівні тропосфери дозволив підвищити справджуваність прогнозів в рамках 

розробленого методу. Справджуваність прогнозів  класів середньої місячної 

температури повітря та кількості опадів збільшилася на 47,4 % та 6,9 % 

відповідно,  порівняно із традиційним осередненням за ансамблем. 

11. Аналіз успішності прогнозів середньої місячної температури повітря та 

кількості опадів показав, що розроблений метод є більш успішним, ніж 

кліматологічні прогнози. При прогнозах класів середньої місячної температури 

повітря  справджуваність за методом є вищою в середньому на 35,5 %, а  при 

прогнозах класів місячної кількості опадів –  на 5,8 %. 
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Довготерміновий хід асиметрії та ексцесу середньої добової температури 

повітря на станції Львів (15-річні періоди), зима, 
о
С 

 

Додаток А2 

Довготерміновий хід асиметрії та ексцесу середньої добової температури 

повітря на станції Чернігів (15-річні періоди), зима, 
о
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повітря на станції Сімферополь (15-річні періоди), зима, 
о
С 

 

 

Додаток А6 

Довготерміновий хід асиметрії та ексцесу середньої добової температури 

повітря на станції Дніпро (15-річні періоди), зима, 
о
С 
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Додаток А7 

Повторюваність середньої добової температури на метеостанції Дніпро, 

2006-2015 рр. та 1991-2000 рр., зима 

 

 

Додаток А8 

Повторюваність середньої добової температури на метеостанції Львів, 

2006-2015 рр. та 1991-2000 рр., зима 
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Додаток А9 

Повторюваність середньої добової температури на метеостанції 

Сімферополь, 2006-2015 рр. та 1991-2000 рр., зима 

 

 

Додаток А10 

Повторюваність середньої добової температури на метеостанції Одеса, 

2006-2015 рр. та 1991-2000 рр., зима 
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Додаток А11 

Повторюваність середньої добової температури на метеостанції Чернігів, 

2006-2015 рр. та 1991-2000 рр., зима 
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Додаток Б 

Додаток Б1 

Просторовий розподіл абсолютної мінімальної добової температури 

повітря, зимовий сезон, 2000-2015 рр., 
о
С 

 

Додаток Б2 

Просторовий розподіл абсолютної максимальної добової температури 

повітря, зимовий сезон, 2000-2015 рр., 
о
С 
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Додаток Б3 

Просторовий розподіл порогових значень 95 го перцентиля максимальної 

добової температури, зимовий сезон 2000-2015 рр., 
о
С 

 

 

Додаток Б4 

Просторовий розподіл порогових значень 5-го перцентиля мінімальної добової 

температури, зимовий сезон 2000-2015 рр., 
о
С 
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Додаток Б5 

Просторовий розподіл порогових значень 90-го  перцентиля максимальної 

добової температури, зима, 2000-2015 рр., 
о
С 

 

 

Додаток Б6 

Просторовий розподіл порогових значень 10-го перцентиля мінімальної 

добової температури, зима, 2000-2015 рр., 
о
С 
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Додаток Б7 

Просторовий розподіл максимальної добової кількості опадів, зимовий 

сезон, 2000-2015 рр., мм 

 

Додаток Б8 

Просторовий розподіл порогових значень 90-го перцентиля добової 

кількості опадів, зима, 2000-2015 рр., мм 
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Додаток Б9 

Просторовий розподіл порогових значень 95-го перцентиля добової 

кількості опадів, зима, 2000-2015 рр., мм 

 

Додаток Б10 

Просторовий розподіл порогових значень 99-го перцентиля добової 

кількості опадів, зима, 2000-2015 рр., мм 
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Додаток В 

Додаток В1 

Дні з мінімальною добовою температурою повітря нижче 5-го 

перцентиля, період 2000-2015 рр. 

 

.  

Додаток В2 

Дні з максимальною добовою температурою повітря вище 95-го перцентиля, 

зима, 2000-2015 рр. 
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Додаток В3 

Дні з екстремальними опадами понад 15 мм/добу, період 2000-2015 рр. 
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Додаток Г 

Додаток Г1 

Принципова схема складання прогнозу температури та опадів із місячною 

завчасністю 

 

  

 

Поточні інтегральні 

характеристики полів 

геопотенціалу АТ-500 та 

приземного тиску в Атлантико-

Європейському секторі за 3-4 

п.с.п. 

Архів добових 

полів 

геопотенціалу АТ-

500, приземного 

тиску, приземної 

температури 

повітря та опадів   

Архів 

інтегральних 

полів  

геопотенціалу АТ-

500 та приземного 

атмосферного 

тиску 

Архів полів тиску  

при екстремальних 

температурах та 

опадах 

Пакет програмних засобів 

Відбір аналогів з подібною двомісячною квазіперіодичністю до 

поточних процесів 

Ансамбль 

аналогів 

Порівняння полів температури 

аналогів, відбір найбільш 

інформативного аналога 

Поля тиску, температури та опадів 

інформативного аналогу 

Деталізований прогноз 

полів температури та 

опадів на території 

України з місячною 

завчасністю 

Прогноз 

середньомісячної 

аномалії температури, та 

кількості опадів на 

території України 

Уточнення дат з 

екстремальними 

температурами та 

опадами на території 

України 

Вхідна інформація 
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Додаток Г2 

Фактична (зверху) та прогнозна (знизу) просторово-часова діаграма 

геопотенціалу АТ-500 гПа прогнозного періоду (лютого 2018 року), дам 
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Додаток Г3 

Фактична (зверху) та прогностична (знизу) просторово-часова діаграма аномалії 

температури повітря на лютий 2018 р.,
 о
С  
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Додаток Г4 

 

Поля тиску окремих днів прогнозу і факту лютого 2018 року, гПа 

 на 3 лютого 2018 р. 
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 на  20  лютого 2018 р. 
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Додаток Г5 

Окремі фактичні і прогнозні поля температури  з деталізованого прогнозу на 

лютий 2018 року, 
о
С 

 на 20 лютого 2018 р. 
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 на 4 лютого 2018 р.                                                  
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Додаток Г6 

Окремі фактичні і прогнозні поля опадів  з деталізованого прогнозу на лютий 

2018 року, мм 

 на 3 лютого 2018 
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 на 8 лютого 2018 
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Додаток Г7 

 

Фактичне і прогнозне поля середньої місячної аномалії  температури повітря у 

лютому  2018 р., 
o
C 

 

Фактичне поле 

 

Прогнозне поле 
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Додаток Г8 
 

Метеорологічні станції, що були використані для оцінки справджуваності 

прогнозів 

  
 

Додаток Г9 
 

Інтерфейс пакету програм для складання довгострокового прогнозу 
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Додаток Д 

 

Статті у фахових наукових виданнях України, в яких опубліковано основні 

наукові результати дисертації: 

 

1. Мартазинова В.Ф., Щеглов А.А. Характер экстремальных осадков начала 

ХХІ столетия на территории Украины. Український гідрометеорологічний 

журнал. 2017. №22. 36-45. doi: 10.31481/uhmj.22.2018.04 (особистий внесок 

автора – обробка даних спостережень за опадами, розрахунки та побудова 

карт) 

2. Щеглов О.А. Зимові синоптичні процеси при аномально-високих 

температурах повітря в Україні. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2018. 

№3(50). С.45-53.  

3. Щеглов О.А. Зимові синоптичні процеси при екстремальних від’ємних 

аномаліях температури повітря в Україні. Часопис картографії. 2018. 

№19.С.98-109.  

4. Тимофеєв В.Є., Татарчук Г.П., Щеглов.О.А. Деталізація багаторічної 

зміни атмосферних опадів у літній сезон. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Географія. 2012. Вип. 60. С. 30-33. 

(особистий внесок автора – збір та обробка даних спостережень за кількістю 

опадів на території, розрахунок трендів та критеріїв Стьюдента для часових 

рядів) 

 

Статті у наукових фахових виданнях України,  

які входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

5. Щеглов О.А. Зимові синоптичні процеси, що формують значні за 

площею осередки з аномально-низькою температурою повітря у Східній 

Європі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія Геологія. Географія. Екологія. 

2018. 49.С. 169-177. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-49-13  

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-49-13


193 

 

6. Щеглов О.А. Справджуваність неметодичних довгострокових прогнозів 

температури повітря та атмосферних опадів в Україні. Геоінформатика. 2018.№ 

4(68). С.93-101   

7. Щеглов О.А. Зимові синоптичні процеси, що формують значні за 

площею осередки з аномально-високою температурою повітря в Східній 

Європі. Вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні 

науки. 2018. №9. С.194-200.  

 

Опубліковані наукові праці апробаційного характеру: 

 

8. Martazinova V., Shchehlov O. Growth of precipitation over the territory of 

Ukraine in the beginning of 21 century. European Geosciences Union General 

Assembly 2015: Abstracts.  Vienna, Austria, 12–17 April 2015. URL– 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2015EGUGA..17..814O (особистий внесок автора – 

обробка даних спостережень за атмосферними опадами, розрахунок змін 

багаторічної кількості опадів різних часових періодів) 

9. Щеглов О.А. Використання геометричних характеристик та абсолютних 

відхилень при визначенні аналогічності метеорологічних полів. Метеорологія 

гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення: 

Мат. Всеукр. конф. Молодих учених (16-17 листопада, м.Київ). Ніка-Центр, 

2016. С. 169-171.  

10. Мартазінова В.Ф., Щеглов О.А. Співвідношення екстремальних та 

неекстремальних опадів у місячних нормах опадів на території України Перший 

Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю: тези 

доповідей (Одеса, 22-23 березня 2017 р.). С. 297-298. (особистий внесок автора 

– розрахунок кількості екстремальних  та неекстремальних опадів, їх 

співвідношення  на метеорологічних станціях України, побудова карт) 

11. Щеглов А.А. Зимние процессы, формирующие крупные аномалии 

экстремально низких температур воздуха в Восточной Европе. Актуальные 

проблемы наук о земле: использование природных ресурсов и сохранение 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2015EGUGA..17..814O
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окружающей среды: Сб. материалов Междунар.. науч.-практ. конф. посвящ. 

Году науки в Респ. Беларусь, Брест, 25–27 сент. 2017 г. : в 2 ч.  Т.1. С. 287-291.  

12. Щеглов О.А. Зимові синоптичні процеси, що призводять до 

крупномасштабних екстремально високих аномалій температури повітря в 

Східній Європі. Матеріали І-го Всеукраїнського пленера з питань природничих 

наук, Одеса, 2017. С.17-18.  

13. Щеглов О.А.  Щодо оцінки місячних прогнозів температури повітря на 

прикладі Східної Європи. Сучасні проблеми природничих наук: теорія, 

практика, освітні новації: Матеріали доповідей ІІІ міжнародної науково-

практичної конференції. Ніжин, 18-19 жовтня 2018 р. С.279-282  

14. Мартазинова В.Ф., Щеглов A.А., Безнощенко Б.О. Анализ изменения 

температурно-ветрового режима и атмосферной циркуляции на протяжении 

периода наблюдений на станции «Академик вернадский». Природная среда 

Антарктики: современное состояние изученности: Материалы II Межд. науч-

практ. конф., Беларусь, Минск, 18–21 мая 2016 г. с. 231-235. (особистий внесок 

автора – обробка даних спостережень за температурою повітря на УАС 

Академік Вернадський, розрахунок багаторічних трендів температури, 

визначення періодів з різкою зміною трендів,  побудова карт та графіків) 

15. Martazinova V., Shchehlov О., Beznoshchenko B. Long-term temperature 

changes at the Faraday/Vernadsky station and related atmospheric circulation factors. 

Past Antarctic Ice Sheet Dynamics (PAIS) Conference 2017 September 10-15th 2017, 

Trieste, Italy. URL: http://www.scar-

pais.org/images/conference2017/file/PAIS_abstracts.zip (дата звернення: 

31.08.2019).  (особистий внесок автора – обробка даних спостережень за 

температурою повітря на УАС Академік Вернадський, розрахунок 

багаторічних трендів температури, визначення періодів з різкою зміною 

трендів,  побудова карт та графіків) 

16. Щеглов О.А., Мартазінова В.Ф. Прогнозування середньої місячної 

аномалії температури повітря та атмосферних опадів на основі ансамблю 

аналогів атмосферної циркуляції. Вплив кліматичних змін на просторовий 

http://www.scar-pais.org/images/conference2017/file/PAIS_abstracts.zip
http://www.scar-pais.org/images/conference2017/file/PAIS_abstracts.zip
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розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення: Зб. Наук. Праць ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 13-14 червня 2019 

року). Херсон: ДВЗН «ХДАУ». 2019. С.189-192. (особистий внесок автора –

створення програмних засобів для розрахунків при складанні прогнозів 

температури та опадів на місяць, складання прогнозів, проведення оцінки 

справджуваності прогнозів, аналіз результатів) 

 

Брав участь в українських та міжнародних конференціях і з’їздах, а саме: 

 

1. Міжнародна конференція «European Geosciences Union General Assembly 

2015» 12–17 квітня 2015 року, м. Відень, Австрія (заочна) 

2. Всеукраїнська  конференція  молодих учених «Метеорологія гідрологія, 

моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення», 16-17 

листопада 2016 року, м. Київ, Україна (доповідь) 

3. ІІ Міжнародна науково-практична коференція «Природная среда 

Антарктики: современное состояние изученности», 18–21 травня 2016 року, м. 

Мінськ, Білорусь (постер) 

4. І Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд з міжнародною участю, 22-

23 березня 2017 року, м. Одеса, Україна (постер) 

5. І Всеукраїнський пленер з питань природничих наук, 20-23 липня, 2017 

року, м. Одеса, Україна (доповідь) 

6. Міжнародна науково-практична коференція «Актуальные проблемы наук 

о земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды», 

25–27 вересня 2017 року, м. Брест, Білорусь (доповідь) 

7. Міжнародна наукова конференція «Past Antarctic Ice Sheet Dynamics 

(PAIS) Conference 2017», 10-15 вересня 2017 року, м. Трієст, Італія (постер) 

8. VII Міжнародно-практична конференція «Регіональні проблеми 

України:географічний аналіз та пошук шляхів вирішення», 5-6 жовтня 2017 

року, м.Херсон, Україна (доповідь) 

9. ІІІ Міжнародна науково-практична коференція «Сучасні проблеми 
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природничих наук: теорія, практика, освітні новації», 18-19 жовтня 2018 року, 

м. Ніжин, Україна (доповідь) 

10. Міжнародна науково-практична коференція  «Вплив кліматичних змін на 

просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення», 13-14 

червня 2019 року, м. Херсон, Україна  (доповідь) 

11.  Семінар  EUMETSAT «Workshop on the Use of Gridded Satellite Data for 

Climate Services», 16-27 травня 2018 року, м. Рига, Латвія (очна) 

12.  XIV Міжнародна конференція молодих учених «Conference of Young 

Scientists on Energy Issues (CYSENI 2017)», 25-26 травня 2017 року, м. Каунас, 

Литва (доповідь) 


