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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Дослідження  в сфері довгострокових прогнозів 

погоди є актуальним напрямком і створення надійних прогностичних моделей є 

невирішеним у достатній мірі науково-практичним завданням. Надійні 

довгострокові прогнози погоди можуть бути використані з метою планування 

діяльності та підвищення ефективності виробництва сільського господарства, 

енергетики, роботи комунальних служб та інших галузей народного 

господарства. Не зважаючи на високу ефективність гідродинамічних 

короткострокових прогнозів погоди, у випадку довгострокових прогнозів 

моделі не демонструють високої справджуваності. Економічний потенціал та 

соціальна користь довгострокових прогнозів погоди зумовлюють необхідність 

вдосконалення існуючих методів та розробки нових прогностичних схем. 

Одною із основних задач в рамках програми кліматичних досліджень, 

затвердженої Всесвітньою метеорологічною організацією, є розвиток 

довгострокових методів прогнозу, зокрема для складання місячних і сезонних 

прогнозів погоди. 

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

результати, які викладено у дисертаційній роботі, були отримані під час 

проведення досліджень у відділі кліматичних досліджень та довгострокових 

прогнозів погоди (КДДПП) УкрГМІ за участі автора як одного із виконавців 

державних бюджетних тем: 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. 

Мета і завдання дослідження.  Метою 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 довгострокового прогнозу температури та опадів по території 

України взимку. 

Основні завдання 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.   



2 
 

• 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 

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. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. 

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 

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.  
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Практичне значення одержаних результатів. Розроблений 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 моделі довгострокового 

прогнозу погоди УкрГМІ  виявлені сучасні порогові значення кліматичного 

режиму початку ХХІ століття на території України. Метод довгострокового 

прогнозу температури та опадів може бути використаний для практичних цілей 

в гідрометслужбі України. 

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 розпізнавання синоптичних процесів із екстремальною 

температурою та екстремальними опадами. 

 Адаптація архівів відділу КДДПП та створення архіву інтегральних 

характеристик полів геопотенціалу Атлантико-Європейського сектору для 

розробки методу прогнозу.  

 Проведення розрахунків для: визначення сучасних екстремальних значень 

режиму температури та опадів на території України; виявлення типів 

синоптичних процесів, що зумовлюють екстремальну температуру та опади 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; написання розділів дисертації. 

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 European 

Geosciences Union General Assembly (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 «Актуальные проблемы наук о 

Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды» 

(Брест, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні 

проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» (Херсон, 

2017 р.), Міжнародній науковій конференції «Past Antarctic Ice Sheet Dynamics 
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(PAIS) Conference» (Трієст, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні 

новації» (Ніжин, 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та 

шляхи вирішення» (Херсон, 2019 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 

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

наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків та переліку використаних джерел. Загальний об’єм 

роботи складає 196 сторінок, в тому числі 65 рисунків, 4 таблиці та 5 додатків 

на 26 сторінках. Перелік літератури налічує 167 найменувань. Основний текст 

роботи викладено на 138 сторінках (4,8 д.а). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Сучасний стан проблеми довгострокових прогнозів 

погоди» розглядається історія довгострокового прогнозування погоди та 

сучасний стан дослідження. 

Прогнози погоди за завчасністю можна розділити на надкороткострокові, 

короткострокові, середньострокові та довгострокові. У випадку 

короткострокових та середньострокових прогнозів, досить успішно 

застосовуються гідродинамічні методи. Однак для гідродинамічних прогнозів 

завчасністю понад 10-15 діб існує проблема передбачуваності погоди, яка була 

досліджена Е. Лоренцом наприкінці 1960-х років. Дана проблема не вирішена 

по теперішній час. Тому розробка методів довгострокових прогнозів є 

актуальною науково-практичною задачею, особливо в умовах змін клімату та 

тенденцій до збільшення екстремальності погодних умов і необхідності їх 

завчасного передбачення. Хоча варто зазначити, що при складанні 

довгострокових прогнозів погоди (ДПП) зазвичай відмовляються від 

передбачення погоди на окремі дні, а зосереджуються на прогнозуванні 

метеорологічних величин, осереднених за місяць або сезон. 

Біля витоків 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. В першій половині та в 

середині ХХ сторіччя більшість досліджень щодо розробки та вдосконалення 

довгострокових прогнозів погоди ґрунтувались на вивченні закономірностей 

циркуляції атмосфери та взаємозв’язків між різними погодоутворювальними 

чинниками. В 1950-х роках Н. Філіпсом, а пізніше – Е.Н. Бліновою були 

представлені моделі загальної циркуляції атмосфери. Надалі, подібні моделі 

загальної циркуляції атмосфери стали невід’ємною частиною методів 

місячного, сезонного прогнозування погоди та кліматичних моделей. 
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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. За оцінками ВМО, успішність 

середньомісячних та середніх сезонних прогнозів по території Земної кулі 

різна. Прогнози на більшій частині території в глибині континентів у багатьох 

випадках демонструють меншу успішність, ніж прогнози кліматології.  

Одним з найбільш відомих фізико-статистичних методів є метод аналогів, 

в якому передбачається можливість аналогічного розвитку атмосферних 

процесів. В традиційному розумінні принцип аналогів полягає у тому, що якщо 

в деякий момент часу відмічається подібність атмосферних процесів, то в 

наступні моменти часу ці процеси будуть розвиватися подібним чином. Таке 

припущення відкривало можливість для використання аналогів в 

прогностичних цілях. Дослідження аналогів в США проводили Т. Барнет, Р. 

Прейсендорфер, Р. Лівзі, А. Барнстон, Х. ван ден Дол, Е. Лоренц, в 

Радянському союзі – Ю.А. Шишков, Н.А. Багров, М.І. Юдін, Н.І. Звєрєв, Г.В. 

Груза та ін. Однак, як було показано Е. Лоренцом, обмеження цього підходу 

полягало в дуже низькій ймовірності підбору достатньо подібних в 

глобальному масштабі аналогів при традиційному підході до відбору аналогів.  

 Нетрадиційний підхід до відбору аналогів було запропоновано В.Ф. 

Мартазіновою (1986 р.). Даний підхід ліг в основу методу «плаваючого 

аналога», допускає деяке зміщення процесів по довготі і широті при підборі 

аналогів. За допомогою методу «плаваючого аналога» була відкрита двомісячна 

квазіперіодичність атмосферних процесів. Виявлена закономірність була 

використана в півсферній моделі довгострокового прогнозу погоди. Двомісячна 

квазіперіодичність проявляється через 50-60 днів відносно поточного періоду у 

вигляді подібних синоптичних процесів із певним сезонним зміщенням за 

широтою та довготою. Дане зміщення залежить від градієнту температури в 

системі суша-океан та полюс-екватор.  

В Україні розвиток методів довгострокових прогнозів погоди відбувався 

під керівництвом В.Ф. Мартазінової в Українському гідрометеорологічному 

інституті ДСНС України та НАН України. Зокрема, було розроблено 

регіональні моделі Е.К. Івановою, В.В Остапчук для території в межах Європи, 

а також В.Є. Тимофеєвим – для району Антарктичного півострова. 

В даній дисертаційній роботі пропонується використовувати відкриту 

В.Ф. Мартазіновою двомісячну квазіперіодичність атмосферних процесів з 

метою відбору ансамблю аналогів атмосферних процесів як предикторів для 

прогнозу температури повітря та опадів із місячною завчасністю. Враховуючи 

деякий успіх ансамблевого підходу до прогнозування, а також досвід 

довгострокових прогнозів за аналогами, в запропонованому методі прогнозу 

об’єднано ці два принципи. 

У другому розділі «Сучасний режим температури та опадів на території 

України» дано характеристику сучасного кліматичного режиму температури 

повітря та атмосферних опадів за грудень-лютий 2000-2015 рр. 
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 Для характеристики клімату обрано температуру повітря та атмосферні 

опади,  оскільки саме вони є предиктантами для розробленого в дисертаційній 

роботі методу довгострокового прогнозу. Сучасний період з 2000 року 

виділяється на підставі поточних досліджень відділу КДДПП УкрГМІ, згідно з 

якими початок ХХІ століття характеризується  формуванням нової циркуляції, 

відмінної від попередніх років (Мартазінова, 2008, 2014). У роботі використано 

дані спостережень ЦГО ім. Срезневського  за температурою повітря та 

кількістю опадів  на 167 метеорологічних станціях України. Розраховано 

середні значення температури повітря сучасного періоду за 2000-2015 рр., які 

виявилися вищими щодо норми 1961-1990 рр. на 0,7-1,5 
о
С на більшій частині 

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

С. Найбільші зміни 

температури спостерігаються в січні (рис.1).  

 

а)  б)  

Рис. 1 Просторовий розподіл: а) середньої температури повітря за 2000-

2015 рр.,
 о

С; б) відхилення середньої температури повітря (2000-2015 рр. мінус 

1961-1990 рр.), січень, 
 о
С 

 

Для визначення екстремально високих значень температури для кожного 

місяця зимового сезону використано критерій 95-го перцентиля фактичного 

розподілу температури, який визначався на кожній метеостанції. Відповідно, до 

екстремально низьких значень температури було віднесено температуру, нижчу 

за значення 5-го перцентиля (рис. 2). 

 

а) б)  

Рис.2 Просторовий розподіл порогових значень: а) 5-го перцентиля  

мінімальної добової температури; б) 95-го перцентиля максимальної добової 

температури; грудень-лютий 2000-2015 рр., 
о
С 
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За допомогою даних по мінімальній та максимальній добовій температурі 

повітря визначено характеристики екстремальних температур в Україні за 

період 2000-2015 рр. у грудні-лютому. Максимальні добові значення 

температури досягають на півдні України до 21,0 
о
С, а мінімальні абсолютні 

значення на північному сході досягають -36,5 
о
С. 

Встановлено, що порівняно із попереднім 15-річним періодом, для 

сучасного режиму 2000-2015 рр. характерним є підвищення повторюваності 

днів з екстремально низькою температурою в північно-східній та східній 

частині України, а також збільшення повторюваності днів із екстремально 

високою температурою у західних областях та на півдні України.  

У розділі представлено характеристику сучасного режиму опадів з 2000 

року. В цілому на більшій частині території зміни середньої кількості опадів за 

зимовий сезон відносно 1961-1990 рр. не суттєві. Середні багаторічні значення 

опадів розраховані по даним метеорологічних станцій України за період 2000-

2015 рр. для кожного місяця зимового сезону. Для місяців зимового сезону 

розраховані середні багаторічні значення опадів < 15 мм ( diR ) та ≥ 15 мм ( riR ) 

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

двох доданків diR  та riR  складає норму iR = diR + riR . Співвідношення між diR  та 

riR  неоднакове для різних регіонів України. Найбільша кількість 

екстремальних опадів випадає в грудні, найменша – у лютому. На рис. 3 

зображено просторовий розподіл відсоткового вмісту опадів екстремального 

характеру riR  у середній багаторічній сумі опадів за період 2000-2015 рр. у 

грудні та лютому.   

 

а)  б)  

 Рис. 3 Відсотковий вміст екстремальних опадів (понад 15 мм/добу) у 

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

 

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 (див. рис.3а). Найменша кількість 

екстремальних опадів взимку відмічається у лютому, що складає близько 10 % і 

менше від норми на більшості території України (див. рис.3б). 

Слід зазначити, що в гірських районах ймовірність випадання опадів ≥ 15 

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

кількістю екстремальних опадів (Одеська область та суміжні області, а також  
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райони близькі до Азовського моря) сильні дощі випадали у 30-50 % місяців за 

період 2000-2015 рр. На решті території сильні опади відмічено менш ніж у 

30 % місяців. 

Таким чином, взимку виділяються чотири характерні зони, де найбільш 

ймовірним є випадання екстремальних опадів: Карпати, центральна і південна 

частина України, що приурочена до Чорноморського узбережжя, Кримські гори  

та Азовське узбережжя. Ці регіони характеризуються найбільшою кількістю та 

повторюваністю екстремальних опадів взимку. Відмічено інші території, які 

поступаються переліченим вище регіонам за кількістю екстремальних опадів, 

однак характеризуються достатньо високою ймовірністю екстремальних опадів, 

і, відповідно, ризиком економічних збитків. До цих регіонів належать: а) 

територія, яка охоплює Одеську область, південь Вінницької, Миколаївську, 

Кіровоградську, Черкаську, південь Київської області та окремі райони між 

Чернігівською та Сумською областями; б) північ Харківської області; в) західна 

частина Львівської області. 

Таким чином, в другому розділі представлено сучасні середні значення 

температури повітря та кількості опадів зимових місяців за 2000-2015 рр. Дані 

значення отримані для оцінки справджуваності кліматологічних прогнозів з 

метою оцінки ефективності розробленого методу довгострокового прогнозу із 

місячною завчасністю. Для цієї задачі використано саме сучасні значення за 

період 2000-2015 рр., які формуються під впливом циркуляції, що змінилась 

порівняно із попередніми роками. 

У третьому розділі «Розпізнавання аналогів атмосферних процесів та 

типізація синоптичних процесів» наведено типізацію синоптичних процесів за 

екстремальної температури повітря та екстремальних опадів на території 

України взимку 2000-2015 рр. 

Вхідною інформацією для досліджень є електронні архіви даних відділу 

КДДПП УкрГМІ: щоденні поля приземного атмосферного тиску за 00 UTC в 

Атлантико-Європейському секторі в межах 40–70 град. пн. ш. та 30 зх.д.–70 

сх.д; поля геопотенціалу за 00 UTC на рівні 500 гПа, які описують 

великомасштабні атмосферні процеси на території в межах 40–70 град. пн.ш. та 

50 зх.д.–150 сх. д. Архіви баричних полів представлені у вузлах регулярної 

сітки з кроком 5 градусів по широті і довготі. Також використовувалися 

щоденні поля максимальної і мінімальної температури повітря та опадів в 

вузлах регулярної сітки з кроком по широті і довготі 2,5 градуси з бази даних 

відділу КДДПП УкрГМІ. Для аналізу зміни температури повітря в межах 

України та суміжних територій додатково було залучено дані  NCEP/NCAR 

Reanalysis 1 по приземній середній добовій температурі повітря у секторі в 

межах 15–50 град. сх. д. та 40–60 град. пн. ш. з кроком  регулярної сітки 1,875 

градусів по довготі та широті.  

Проведено типізацію синоптичних процесів, що супроводжувалися 

екстремальною температурою повітря та екстремальними опадами в Україні за 

грудень-лютий 2000-2015 рр. Типізація отримана за допомогою розрахунку 

показників аналогічності щодо процесів (з електронного архіву полів 

атмосферного тиску), зокрема показника геометричної подібності: 
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де n+ – кількість вузлів, в яких знаки аномалій двох полів атмосферного тиску 

збігаються, n- –  кількість вузлів, де знаки  аномалій протилежні, N – загальна 

кількість вузлів регулярної сітки. Аномалії при розрахунку ρ визначалися як 

відхилення від середнього арифметичного значення тиску кожного поля. 

Подібними вважалися поля, з показником ρ > 0,3, що відповідає збігу знаків 

аномалій на 65% території. 

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 грудень-лютий 

2000-2015 рр. Поля атмосферного тиску, приведеного до рівня моря, що 

використовувались в роботі, представлені в електронному архіві та можуть 

бути записані у вигляді матриці: 
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де N  – кількість полів в архіві,  елементи Хi матриці  Х відповідають i-му полю 

архіву: 

 

Kjxxxxx iKjiji ,...,2,1,),...,,...,,()( 21       (3) 

де  хj – значення атмосферного тиску в j-му вузлі регулярної географічної сітки 

з кроком 5 градусів за широтою та довготою,  K – кількість вузлів географічної 

сітки (дорівнює 147).  

До вибірки увійшли поля, для яких екстремальні аномалії температури 

відмічались на більш ніж третині станцій України. До вибірки процесів із 

екстремальними опадами увійшли поля з екстремальними опадами більш ніж 

на 5 станціях України.  

В результаті, отримано три типи синоптичних процесів за екстремально 

високих аномалій температури повітря в Україні взимку. 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 близько двох і 

більше тижнів. За екстремально низької температури повітря отримано чотири 

типи синоптичних процесів. Найбільш ймовірний тип характеризується 

впливом сибірського максимуму на територію України з температурою нижче   
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-15 
о
С на значній її частині та тривалістю більше тижня. Чотири типи 

синоптичних процесів призводять до екстремальних опадів на території країни. 

Найбільш ймовірний тип пов’язаний із виходом південного циклону на 

територію України, і зумовлює екстремальні опади на значній площі. 

Повторюваність типів синоптичних процесів за грудень-лютий 2000-2015 рр. 

наведена в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Типи синоптичних ситуацій при екстремальній температурі повітря та 

екстремальних опадах, грудень-лютий, 2000-2015 рр. 

Явище Тип Характеристика % 

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 

Екстремальні опади 

1 Північно-західний циклон 26 

2 Південний циклон 29 

3 Пірнаючий циклон 20 

4 Блокінг  25 

 

В розділі розглянуто статистику підбору аналогічних середніх місячних 

полів температури в Атлантико-Європейському секторі,  які можуть 

використовуватися при складанні прогнозів місячної аномалії температури. 

Оцінки підбору аналогів із архіву температурних полів з 2000 р.  показали  

ймовірність аналогів з критерієм геометричної подібності ρ ≥ 0,2 в грудні  

близько 20 %, в січні – 50 %, в лютому – 25 %. Найбільша кількість аналогів 

відмічається в січні. 

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. 

У четвертому розділі «Фізико-статистичний метод прогнозу погоди із 

місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів на 

зимовий сезон» представлено новий регіональний фізико-статистичний метод 

деталізованого прогнозу температури повітря та атмосферних опадів на місяць. 
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В основі методу прогнозу лежить двомісячна квазіперіодичність атмосферних 

процесів та принцип прогнозування за ансамблем аналогів. 

 Розрахунки за методом розділяються на чотири етапи. На першому етапі 

формується вхідна інформація. Для відбору аналогів використовуються поля 

геопотенціалу на середньому рівні тропосфери (АТ-500 гПа), які можна 

записати у вигляді матриці:  

 

MmPp

xxx

xxx

xxx

iMPMpM

mPmpm
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i ,...,2,1;,...,2,1,

1

1

1111





































 (4) 

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  , де елементи хр  визначаються як: 

 





M

m

mpp x
M

x
1

1
       (5) 

 

 Підбір аналогів до поточних полів тривалістю близько 3-4 природних 

синоптичних процесів із вибірки архівних полів попередніх років здійснюється 

за допомогою розрахунку показників аналогічності (див. формулу 1) щодо 

інтегральних характеристик поточних полів. Для прикладу наведено 

інтегральні криві 1–14 січня 2018 року, що об’єднані в  просторово-часову 

діаграму (рис. 4).  

 

 

 Рис. 4 Просторово-часова динаміка інтегральних характеристик 

геопотенціалу АТ-500, 1-14 січня 2018 р., дам  
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 Вибрані аналоги атмосферних процесів є предикторами для прогнозу 

метеорологічних полів на другий місяць відносно поточного. Таким чином, на 

першому етапі розрахунків за схемою прогнозу отримуються вхідні дані у 

вигляді інтегральних характеристик полів геопотенціалу для розрахунків на 

наступних етапах. Процеси різних років с, які є потенційними аналогами, 

позначимо як A1,A2,…,Aс,…,AC. Допустимим є пошук аналогів лише приблизно в 

ті самі календарні дні різних років зі зміщенням за часом не більше ніж на 1-2 

природні синоптичні процеси (± 5 календарних днів).  

На другому етапі для відбору ансамблю аналогів полів геопотенціалу 

використовується класичний для довгострокових прогнозів показник 

геометричної подібності ρ (див. формулу 1). Показник розраховується для 

поточних інтегральних характеристик УТ з архівними полями A1,A2,…,Aс,…,AC. 

Ітерація розрахунків показника ρ здійснюється зі зміщенням полів по довготі Δλ 

(до ± 15 град.) та календарним дням Δτ (до ± 5 днів). До ансамблю відносяться 

ті аналоги, для яких ρ ≥ 0,3. 

На третьому етапі проводиться пошук найбільш інформативного аналогу 

з відібраного ансамблю. Для цього розраховується матриця зв’язку між 

аналогами (див. формулу 1), а також значення середнього абсолютного 

відхилення між інтегральними характеристиками полів на прогнозний період: 

 





N

i

imiccm xx
N

MAE
1

1
      (6) 

 

де icx , imx  – значення геопотенціалу с-го та m-го аналога в i-му вузлі регулярної 

сітки. При кожній ітерації  початкові вузли сітки визначаються в залежності від 

Δλ та Δτ. Для прогнозу відбирається найбільш інформативний аналог із 

ансамблю аналогів зі значеннями  ρ ≥ 0,3 та мінімальним значенням МАЕ. 

На четвертому етапі прогноз розвитку синоптичних процесів відбувається 

за сценарієм найбільш інформативного аналогу А (рис.5). Поточні синоптичні 

процеси  УТ  та процеси аналога повинні мати подібну двомісячну 

квазіперіодичність із визначеним сезонним зміщенням.  

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.5 Схема побудови деталізованого прогнозу погоди по двомісячній 

квазіперіодичності найбільш інформативного аналога 
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Оскільки  синоптичні процеси аналогів на другий місяць від поточного 

періоду уже відомі, їх можна використати у якості прогностичного матеріалу 

для деталізованого прогнозу атмосферного тиску, температури повітря, та 

атмосферних опадів (див. рис. 5). 

 Прогнози середньої місячної температури повітря отримуються шляхом 

осереднення реалізацій температури найбільш інформативного аналога на 

кожній метеорологічній станції України, а опадів – шляхом розрахунку суми 

опадів за відповідний період. Розрахунки реалізовані у вигляді пакету програм 

на мові програмування VBA.  

 Справджуваність місячних прогнозів оцінювалася за альтернативною 

оцінкою – потраплянням чи не потраплянням прогнозу у фактичний клас 

місячної аномалії. Для визначення класу, аномалія  температури повітря (Δt) 

розраховувалась як відхилення від середнього значення за 2000-2015 рр. 

відповідного місяця. Аномалія опадів (R) розраховувалась як відношення до 

середньої місячної кількості опадів за 2000-2015 рр. (табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Класи місячної аномалії температури та опадів 

Класи Аномалія температури Аномалія опадів 

Вище норми Δt > 1,0 
о
С R > 120 % від норми 

Близько норми -1,0
 o
C ≤ Δt ≤ 1,0 

o
C 80 % ≤ R ≤ 120 % від норми 

Нижче норми Δt < -1,0 
o
C R < 80 % від норми 

 

 Для оцінки використано фактичні добові значення температури та опадів 

за даними спостережень наземної мережі гідрометеорологічних станцій 

України, що були надані Центральною геофізичною обсерваторією ім. Бориса 

Срезневського. При потраплянні у фактичний клас (див. табл. 2), прогнозу 

присвоювалось значення 100%, а у випадку, якщо фактичний і прогнозований 

класи не співпадають – 0%. 

Середня справджуваність прогнозів по території України (P) була 

отримана шляхом осереднення справджуваності прогнозів на місяці зимових 

сезонів 2014-2017 рр. по 132 метеостанціям України. Для прогнозів 

температури повітря P склала 58,5%. При цьому P кліматологічного підходу 

складає лише 23,0%. Таким чином, оцінки прогнозів температури за методом в 

середньому виявилися на 35,5% вищими за кліматологічні прогнози. Для 

прогнозів місячної кількості опадів P склала 38,6%, в той час як P 

кліматологічних прогнозів – 32,8%. В середньому P прогнозів кількості опадів 

за методом є вищою на 5,8%. Відбір найбільш інформативного аналога з 

ансамблю аналогів атмосферних процесів в рамках розробленого методу 

підвищив справджуваність прогнозів  класів середньої місячної температури 

повітря та кількості опадів на 47,4 % та 6,9 % відповідно,  порівняно із 

традиційним осередненням за ансамблем.  
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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 

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 
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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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АНОТАЦІЯ 

Щеглов О.А. Фізико-статистичний метод прогнозу температури 

повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів 

атмосферних процесів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці методу прогнозу температури 

повітря та атмосферних опадів на місяць на основі ансамблю аналогів 

циркуляції атмосфери та двомісячної квазіперіодичності великомасштабних 

атмосферних процесів. 

Розроблено метод 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. 

Предиктором для методу є інтегральні характеристики полів геопотенціалу на 

середньому рівні тропосфери. Успішність методу оцінювалась щодо 

справджуваності кліматологічних прогнозів і виявилася вищою. 

Досліджено екстремальні характеристики сучасного кліматичного 

режиму на території України взимку, які були використані при складанні 

прогнозів погоди. Визначено зміни відносно стандартного кліматологічного 

періоду 1961-1990 рр. Отримані характеристики сучасного режиму опадів та 
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температури в грудні-лютому за період 2000-2015 рр. використано для 

порівняння справджуваності кліматологічних прогнозів, які визначено як 

альтернативу розробленому методу прогнозу температури та опадів на місяць. 

Визначено основні типи синоптичних процесів, що призводять до 

екстремальних температурних аномалій та екстремальних опадів на території 

України. Отримані типи дозволили створити каталог сучасних синоптичних 

процесів з 2000 року, що зумовлюють екстремальні метеорологічні явища. 

Каталог використано для розпізнавання екстремальних процесів при 

деталізованому прогнозі температури та опадів на місяць. 

Ключові слова: довгостроковий прогноз, аналог атмосферних процесів, 

ансамбль аналогів, двомісячна квазіперіодичність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Щеглов А.А. Физико-статистический метод прогноза температуры 

воздуха и осадков с месячной заблаговременностью на основе ансамбля 

аналогов атмосферных процессов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.09 – метеорология, климатология, агрометеорология. –

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена разработке метода прогноза 

температуры воздуха и атмосферных осадков на месяц на основе ансамбля 

аналогов циркуляции атмосферы и двухмесячной квазипериодичности 

крупномасштабных атмосферных процессов. 

Разработан новый метод регионального прогноза температуры воздуха и 

осадков для зимних месяцев на территории Украины с месячной 

заблаговременностью на основе ансамбля аналогов атмосферных процессов. 

Физико-статистический метод прогноза основан на двухмесячной 

квазипериодичности атмосферных процессов. Предиктором для метода 

являются интегральные характеристики полей геопотенциала на среднем 

уровне тропосферы. Успешность метода оценивалась по оправдываемости 

климатологических прогнозов и оказалась выше. 

Исследованы экстремальные характеристики современного 

климатического режима на территории Украины зимой, которые были 

использованы при составлении долгосрочных прогнозов погоды. Определены 

изменения режима температуры и осадков относительно стандартного 

климатологического периода 1961-1990 гг. Полученные характеристики 

современного режима осадков и температуры в декабре-феврале 2000-2015 гг. 

были использованы для сравнения оправдываемости климатологических 

прогнозов, определенных в качестве альтернативы разработанному методу 

прогноза температуры и осадков на месяц. 

Определены основные типы синоптических процессов, приводящие к 

экстремальным температурным аномалиям и экстремальным осадкам на 

территории Украины. Полученные типы позволили создать каталог 

современных синоптических процессов с 2000 года, обусловливающие 
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экстремальные метеорологические явления. Каталог использовано для 

распознавания экстремальных процессов при составлении детализированных 

прогнозов. 

Ключевые слова: долгосрочный прогноз, аналог атмосферных 

процессов, ансамбль аналогов, двухмесячная квазипериодичность. 

 

SUMMARY 

Shchehlov O. A. Physical-statistical method of forecasting air temperature 

and precipitation with monthly time-lead based on ensemble of analogues of 

atmospheric processes. – Manuscript. 

The thesis for a Candidate Degree in Geographical Sciences, specialty 11.00.09 – 

Meteorology, Climatology, Agrometeorology. –Taras Shevchenko National 

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

The thesis is devoted to the development of a method of forecasting air 

temperature and atmospheric precipitation for a month, taking into account the 

ensemble of analogues of atmospheric circulation on the basis of two month quasi - 

periodicity of atmospheric processes. 

The physical-statistical method of regional forecast of monthly air temperature 

and precipitation anomaly for the winter months over the territory of Ukraine is based 

on principles of the ensemble of analogues of atmospheric processes and  the two-

month quasi-periodicity of atmospheric processes. The predictors for predicting 

future circulation processes are integral characteristics of the geopotential fields on 

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, some 

longitudinal and time shift are assumed 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 critical 

values of the similarity coefficients. 

The success of the method was evaluated in comparison with the 

climatological forecasts skill and proved to be higher. The forecasts skill of the 

proposed method was estimated by the hit rate score. The approach of selecting the 

most informative analog from the ensemble allowed us to increase the forecast’s skill 

of the developed method. The forecast skill of mean monthly air temperature and 

precipitation increased by 47.4% and 6.9%, respectively, compared to traditional 

ensemble averaging. The average forecasts skill at 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 is 

38.6%. 

The possibility of using 30-day averaged air temperature fields in the Atlantic-

European sector as analogues for the monthly mean temperature prediction is shown. 

Since 2000 the probability of analogues with a higher index of geometric similarity 
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than with climatological forecasts in December is about 20%, in January is up to 

50%, in February is about 25%. The largest number of analogues of the spatial 

distribution of the temperature anomaly is observed in January. 

Extreme characteristics of the current climatic regime over the territory of 

Ukraine in winter were investigated. The changes in the standard climatic period of 

1961-1990 were determined. The obtained characteristics of the current precipitation 

and temperature regime were used to compare the method’s forecast skill with 

climatological one. A climatological forecast defined as the best alternative approach 

of forecasting monthly temperature and precipitation in comparison with inertial and 

random forecasts. 

Within Ukraine for the period 2000-2015 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. 

The regime of extreme precipitation over 15 mm/day in winter in Ukraine is 

estimated. The highest amount of extreme precipitation occurs in December, which 

makes 20-30% of the monthly normal 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 

normal in most of the territory of Ukraine. 

The main types of synoptic processes leading to extreme temperature 

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

synoptic processes lead to 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 cause extreme precipitation in Ukraine. 

Each of the four types is associated with extreme precipitation in different parts of 

Ukraine. Identification of these types made it possible to create a catalog of modern 

weather events since 2000, which cause extreme meteorological phenomena. The 

catalog is may be used for recognition of extreme processes in detailed weather 

forecasting. 

Keywords: long-term forecast, analogue of atmospheric processes, ensemble 

of analogues, two-month quasi-periodicity. 

 


