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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. Сучасні кліматичні зміни суттєво вплинули на зміну 

різноманітних умов навколишнього природного середовища, в тому числі і на 

перебіг атмосферних процесів. Серед них значну роль для хімічного складу 

атмосферного повітря відіграють процеси накопичення та виведення домішок, які 

визначають не тільки часову та просторову динаміку забруднюючих речовин, але й 

шкідливість впливу на здоров’я людини. Урбанізація та швидкі зміни 

антропогенного навантаження ускладнюють дослідження впливу метеорологічних 

процесів на склад атмосферного повітря через постійну зміну емісії забруднюючих 

речовин. У результаті сукупної дії таких факторів постала потреба у перерахунку 

фонових концентрацій домішок для міст України, в тому числі і дослідження 

механізмів формування їх просторово-часового розподілу за змінних кліматичних 

умов та антропогенного навантаження. 

Крім того, після підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, запроваджується процес прийняття європейських стандартів 

щодо якості атмосферного повітря. Тому для України на сьогодні є важливим 

узгодження положень державного законодавства із законодавством ЄС в сфері 

оцінки якості атмосферного повітря, яке повинно базуватися з огляду на науково-

обґрунтовані результати дослідження сучасного стану забруднення атмосферного 

повітря. 

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

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

досліджень у лабораторії моніторингу атмосферного повітря відділу моніторингу 

атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) ДСНС України 

та НАН України в рамках таких науково-дослідних робіт: №7/15 «Дослідження 

впливу метеорологічних параметрів на вміст та динаміку малих газових і 

аерозольних домішок атмосферного повітря над територією України» (ДР № 

0115U002801, 2015-2017рр.); № 2/16 «Приведення нормативної бази існуючої 

системи спостережень за забрудненням атмосферного повітря у відповідність до 

вимог нормативних документів ЄС» (ДР № 0116U003216, 2016-2018рр.); № 8/18 

«Дослідження особливостей забруднення атмосферного повітря з урахуванням 

метеорологічних умов у містах України з нижчим за середній рівнем забруднення» 

(ДР № 0118U004429, 2018-2020рр.) 

Мета дослідження: встановити закономірності впливу метеорологічних умов 

на формування рівнів забруднення атмосферного повітря за сучасного промислового 

навантаження в містах України. 

Для досягнення мети вирішувались наступні завдання: 

• визначити особливості сезонних змін концентрацій забруднюючих речовин 

(ЗР) в атмосферному повітрі промислових міст України; 

• дослідити міжрічні зміни концентрацій ЗР у промислових містах України та 

виявити закономірності прояву міжрічних коливань; 

• встановити зв’язки між метеорологічними величинами та вмістом домішок в 

сучасних умовах промислового навантаження міст України; 

• дослідити метеорологічний потенціал забруднення атмосфери (МПЗА) на 

території України та вплив його окремих компонентів на рівень забруднення 
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атмосферного повітря, оцінити доцільність використання даного показника на 

сучасному рівні досліджень; 

•  з урахуванням впливу метеорологічних умов встановити зони моніторингу 

якості атмосферного повітря на території України. 

Об’єктом дослідження є рівень забруднення атмосферного повітря в 

промислових містах України. 

Предметом дослідження є закономірності змін концентрацій ЗР в 

атмосферному повітрі та впливу метеорологічних умов на формування рівня 

забруднення повітря у промислових містах України. 

Матеріали та методи дослідження. У дослідженнях використано 

середньомісячні дані концентрацій забруднюючих речовин (пил, діоксид сірки, 

оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід) та метеорологічних характеристик 

(температура повітря, атмосферний тиск, відносна вологість повітря, дефіцит 

насичення, напрям та швидкість вітру, кількість днів з опадами, кількість днів з 

туманами, кількість днів зі швидкістю вітру 0–1 м/с та  >6 м/с) з архіву ЦГО ім. 

Бориса Срезневського за період 2000–2014 рр. За досліджуваний період використано 

дані щодо обсягів викидів у містах зі статистичних щорічників України Державної 

служби статистики України та з регіональних доповідей про стан навколишнього 

середовища Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Для 

виділення на території України зон моніторингу атмосферного повітря для вжиття 

заходів щодо покращення його якості, згідно з нормативними документами ЄС, 

використовувались дані щодо обсягів викидів ЗР у містах, адміністративних районах 

та областях України; статистичні дані про кількість населення – з Геопорталу 

адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій 

України; дані концентрацій досліджуваних ЗР, а також бенз(а)пірену та важких 

металів з архіву ЦГО ім. Бориса Срезневського за період 2010–2014рр.  Перевірку 

правильності виділення зон реалізовано з використанням даних приладу TROPOMI 

супутника Sentinel-5P за липень 2018–червень 2020 рр. з просторовою роздільною 

здатністю 7х3.5 км. 

У роботі застосовано такі методи досліджень: гармонічний аналіз для 

розрахунку сезонних та міжрічних коливань, регресійний та авторегресійний 

аналізи для пошуку зв’язку концентрацій ЗР з метеорологічними величинами, 

ймовірнісні методи аналізу формування рівнів забруднення, обчислення трендів та 

аналіз їх ефективності для опису міжрічної мінливості виконано за методом 

найменших квадратів. Побудова карт здійснювалася з використанням програмних 

пакетів Surfer та QGIS. Автоматизація розрахунків та створення візуалізатора 

здійснено з використанням мови програмування VBA.  

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше: 

•    визначено роль повторюваності туманів у посиленні сезонної мінливості 

забруднюючих речовин у містах через інтенсифікацію процесів вологого осадження; 

•    встановлено особливості міжрічної квазіперіодичної мінливості 

забруднюючих речовин у атмосферному повітрі промислових міст на території 

України;  
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•    визначено ступінь впливу окремих метеорологічних величин у процесах 

накопичення/виведення забруднюючих речовин у промислових містах на території 

України; 

•    виявлено невідповідність динаміки складових метеорологічного потенціалу 

забруднення атмосфери із формуванням вмісту забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі міст України;  

• виділено зони моніторингу якості атмосферного повітря на території України з 

урахуванням метеорологічних характеристик та мінливості концентрацій ЗР. 

Удосконалено: 

• методику дослідження сезонної та міжрічної мінливості ЗР у атмосферному 

повітрі; 

• основні засади моніторингу якості атмосферного повітря згідно з 

нормативними документами ЄС. 

Набули подальшого розвитку: 

•   дослідження щодо сезонної мінливості та тенденцій зміни забруднюючих 

речовин в атмосфері промислових міст на території України; 

•  дослідження щодо залежності формування забруднення від метеорологічних 

умов та внеску окремих метеорологічних величин; 

•  дослідження метеорологічного потенціалу забруднення атмосфери, його 

складових частин.  

Практичне значення роботи. Основні наукові результати роботи 

пропонується використовувати під час планування розвитку міста, зокрема 

розбудови нових житлових районів відносно існуючих джерел викидів, розміщення 

нових об’єктів промисловості, створення планів управління якістю атмосферного 

повітря та для вирішення інших проектних завдань.  

Результати досліджень можуть бути використані для створення статистичних 

прогностичних моделей вмісту ЗР, верифікації та перевірки схем моделювання 

перенесення та хімічного перетворення домішок. 

Отримані результати поглиблюють знання про динаміку ЗР у різних містах на 

території України. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені у навчальні 

курси з фахової підготовки здобувачів вищої освіти різних кваліфікаційних рівнів 

вищих учбових закладів відповідного профілю, а також в освітньо-наукову 

програму підготовки аспірантів відповідного профілю в Українському 

гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України. 

Особистий внесок здобувача.  

Визначення мети, постановка завдань дисертаційного дослідження та 

обговорення основних результатів здійснено разом з науковим керівником.  

Автором проведено пошук та аналіз літературних джерел за темою дисертації, 

розраховано характеристики сезонних і міжрічних коливань ЗР, здійснено аналіз їх 

розподілу. Особисто автором виконано аналіз впливу метеорологічних умов на 

формування рівнів забруднення для кожного досліджуваного міста. Проведено 

розрахунки метеорологічного потенціалу та його складових. Побудова карт, таблиць 

та графіків здійснена автором особисто. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок автора 

наведено в списку публікацій. 
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Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження, 

отримані під час написання дисертації, були представлені на: Міжнародній 

конференції «Проблеми гідрометеорологічного забезпечення господарської 

діяльності в умовах зміни клімату» (м. Мінськ, Білорусь, 2015 р.), Міжнародній 

науковій конференції молодих вчених «Сучасний стан та якість навколишнього 

середовища окремих регіонів» (м. Одеса, 2016 р.), XIV Міжнародній науково- 

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська 

весна-2016» (м. Київ, 2016 р.), Всеукраїнській конференції молодих учених 

«Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів 

сьогодення» (м. Київ, 2016 р.), Першому Всеукраїнському гідрометеорологічному 

з’їзду з міжнародною участю (м. Одеса, 2017 р.), Міжнародній конференції 

«Астрономія та фізика космосу в Київському університеті» (м. Київ, 2017  р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наук про 

Землю: використання природних ресурсів та збереження навколишнього 

середовища» (м. Брест, 2017 р.), Міжнародній конференції «Астрономія та фізика 

космосу в Київському університеті» (м. Київ, 2018 р.), Міжнародній науковій 

конференції молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля» (м. Одеса, 

2018 р.), Міжнародній конференції, присвяченій 100-річчю Національної академії 

наук України «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму» (м. 

Київ, 2018 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

природничих наук: теорія, практика, освітні новації» (м. Ніжин, 2018 р.), 

Міжнародній конференції «Астрономія та фізика космосу в Київському 

університеті» (м. Київ, 2019 р.), VIII Міжнародній науковій конференції, 

присвяченій 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку 

(м. Суми, 2019 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив 

кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи 

вирішення» (м. Херсон, 2019 р.), Міжнародній конференції «Астрономія та фізика 

космосу в Київському університеті» (м. Київ, 2020 р.).  

Результати досліджень представлялись та обговорювались на секціях 

метеорології та засіданнях Вченої ради УкрГМІ.  

Публікації. Результати досліджень опубліковано у 26 наукових працях, 

зокрема, 1 стаття у закордонному фаховому виданні, 5 статей у фахових наукових 

виданнях, рекомендованих МОН України (3 з яких входить дo міжнародних 

науково-метричних баз), 1 стаття у іншому виданні, 19 публікацій в збірниках 

матеріалів і тез доповідей всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, переліку використаних літературних джерел (183 

найменувань) та 6 додатків. В роботі наведено 90 рисунків та 11 таблиць. Загальний 

обсяг складає 240 сторінок (у тому числі 37 сторінок додатків). Основний текст 

роботи викладено на 164 сторінках (5.9 д.а). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Проблематика досліджень забруднення атмосферного 

повітря» проаналізовано публікації за тематикою досліджень, що стосуються 

забруднення атмосферного повітря та впливу метеорологічних характеристик на 
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забруднення. В розділі здійснено огляд найбільш розповсюджених забруднюючих 

речовини, їх шляхи надходження, тривалість перебування та основні процеси 

виведення з атмосфери. 

Здійснено аналіз робіт, присвячених дослідженню мінливості забруднюючих 

речовин різних часових масштабів. Мінливість забруднюючих домішок 

характеризується добовими, тижневими, сезонними та міжрічними коливаннями. 

При цьому, зі збільшенням часового масштабу, для якого проводиться аналіз, 

ускладнюється визначення механізмів формування мінливості (Seinfeld J., Pandis S., 

Andersson C.). Проаналізовано сучасні уявлення про загальні механізми впливу 

метеорологічних умов на динаміку забруднюючих речовин. Для різних часових 

масштабів роль антропогенних джерел емісії та внесок метеорологічних умов у 

загальну динаміку забруднюючих речовин суттєво відрізняються. Таким чином, 

знайдені залежності для короткотермінових процесів не завжди спостерігаються для 

довготривалих змін, що потребує аналізу мінливості ЗР для різних часових 

масштабів. 

Серед метеорологічних характеристик, які визначають динаміку рівня 

забруднення атмосферного повітря в роботах багатьох вчених досліджено: напрям і 

швидкість вітру (Берлянд М.Є., Безугла Е.Ю., Селегей Т.С., Крюкова С.В., Jacobson 

M., Akimoto H., Scorer R., Moller D., Lazaridis M., Liss P., Padmakumari B. та ін.), 

температура повітря та термічна стратифікація атмосфери (Jacobson M., Akimoto H., 

Lazaridis M. та ін.), температурні інверсії (Внуков А.К., Scorer R. та ін.), вологість 

повітря (Moller D., Liss P. та ін.) тощо. В Україні питанням впливу метеорологічних 

характеристик на формування рівнів забруднення повітря в містах займались та 

займаються група вчених Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та 

НАН України (Дячук В.А., Кіптенко Є.М., Баштаннік М.П., Козленко Т.В. та ін.), 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Сніжко С.І., 

Шевченко О.Г., Затула В.І. та ін.), Одеського державного екологічного університету 

(Лоєва І.Д., Полетаєва Л.М. та ін.). Проте, залишається відкритим питання впливу 

метеорологічних умов та його кількісна оцінка з огляду на кліматичні зміни та зміни 

антропогенного навантаження. 

Проаналізовано міжнародний досвід приведення національних мереж 

спостережень за якістю атмосферного повітря до стандартів ЄС. Виявлено, що в 

Україні роботи, пов’язані з приведенням діючої вимірювальної мережі до 

європейських стандартів малочисельні і вузькоспеціалізовані. Найбільша їх 

кількість присвячена дослідженням юридичних аспектів (Копиця Є.М, 

Войтенко А.В.) та дослідженням в галузі охорони здоров’я (Турос О.І., Петросян 

А.А., Черненко Л.М., Ананьєва О.В.). Проте, аналіз вимірювальної мережі та 

можливість її переходу на міжнародні стандарти в даних роботах не розглядались. 

Найбільш комплексне дослідження таких аспектів було проведено в УкрГМІ 

Дячуком В.А., Баштаннік М.П. та Клебановою Н.С. на прикладі м. Київ. Досліджено 

основні засади законодавства ЄС в сфері оцінки якості атмосферного повітря та 

визначено, що одним з основних елементів для функціонування мережі 

спостережень за забрудненням атмосферного повітря, згідно з Директивами ЄС є 

така територіальна одиниця як зона. 

 

http://odeku.edu.ua/
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У другому розділі «Матеріали та методи досліджень» описано методичні 

засади дослідження. 

Вихідними даними є осереднені щомісячні значення концентрацій пилу, 

діоксиду сірки (SO2), оксиду вуглецю (CO), діоксиду азоту (NO2) та формальдегіду 

(НСНО) в цілому для території міста за результатами наземних спостережень ЦГО 

імені Бориса Срезневського за період з січня 2000 р. до грудня 2014 р. для 30 

промислових міст України. Осереднені концентрації для міст, на відміну від 

строкових значень на постах спостережень, відображають типовий міський фон, що 

використовується для оцінки ймовірності повторюваності екстремальних 

перевищень допустимих рівнів забруднення, а також під час планування розвитку 

міста, зокрема: розбудови нових житлових районів по відношенню до існуючих 

джерел викидів; розміщення нових об’єктів промисловості; створенні планів 

управління якістю атмосферного повітря тощо.  
У дослідженнях використано багаторічні ряди даних метеорологічних 

спостережень за: температурою повітря, атмосферним тиском, відносною вологістю 

повітря, дефіцитом насичення, напрямком вітру, швидкістю вітру, зональною та 

меридіональною складовими вітру за період 2000-2014 рр. Додатково сформовано 

ряди даних метеорологічних величин, які входять в розрахунок метеорологічного 

потенціалу забруднення (повторюваність днів зі швидкістю вітру 0-1 м/с та >6 м/с, 

кількість днів з туманами та днів з опадами). 

Аналіз часової мінливості ЗР полягав у визначенні періодичності сезонної 

мінливості та міжрічної динаміки за допомогою статистичних методів дослідження. 

Для обчислення та виокремлення високочастотної складової – сезонного ходу та 

низькочастотної складової – міжрічних коливань використано гармонічний аналіз:  

                                      



N

n

ninnі tAХХ
1

)cos(                                   (1) 

де  іХ – обчислене значення за конкретний місяць it , n – номер значущої гармоніки 

( N – загальна кількість значущих гармонік); Х – середнє значення, An – амплітуда 

гармоніки; n – частота гармоніки ( nn T 2 ; nT – період гармоніки);  n  – фаза 

гармоніки. 

Висновок про значущість гармоніки зроблено за коефіцієнтом Стьюдента з 

95%-им рівнем забезпеченості результатів. Висновки про наявність/відсутність 

сезонного ходу зроблено за критерієм Фішера з урахуванням значення коефіцієнту 

детермінації (R
2
). Перевірку залишків на подібність до «білого шуму» здійснено з 

використанням інтегрованої періодограми залишків. 

Для дослідження зв’язків між концентраціями ЗР та метеорологічними 

характеристиками використано авторегресійну модель (першого порядку).  

Застосування цієї моделі та видалення авторегресійної частини дозволило уникнути 

впливу явища інерційності. Таким чином, здійснено аналіз тільки таких змін 

концентрацій ЗР, що зумовлені впливом метеорологічних умов та не залежать від 

попередніх рівнів.  

Для детального аналізу впливу метеорологічних характеристик на 

забруднення повітря створено інтерактивну карту в середовищі Google My Maps, на 

якій представлено пости спостережень, основні стаціонарні джерела викидів та 

метеостанції в кожному місті.  
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Окремо здійснено оцінку метеорологічних чинників, які впливають на 

розсіювання та накопичення домішок в атмосфері з використанням  комплексного 

показника – метеорологічного потенціалу забруднення атмосфери (МПЗА). Цей 

показник являє собою відношення метеорологічних величин, які призводять до 

накопичення домішок (повторюваність швидкості вітру 0-1 м/с та днів з туманами) 

до величин, що сприяють їх розсіюванню (повторюваність швидкості вітру ≥6 м/с та 

днів з опадами). Проте, складові МПЗА можуть неоднозначно впливати на розподіл 

домішок: тумани сприяють як накопиченню, так і розсіюванню домішок, а 

характеристики вітру можуть мати різний вплив залежно від розташування джерел 

емісії. У зв’язку з цим, здійснено аналіз окремих складових МПЗА та їх впливу на 

забруднення атмосферного повітря. 

З використанням мови програмування VBA більшість розрахунків 

автоматизовано та створено візуалізатор сезонної мінливості, міжрічних коливань та 

«білого шуму». 

Для приведення існуючої мережі спостережень за забрудненням атмосферного 

повітря у відповідність до вимог ЄС проаналізовано нормативні документи ЄС, 

кількість і щільність населення, адміністративно-територіальний поділ, промислове 

навантаження та концентрації ЗР, фізико-географічні та кліматичні умови. За 

результатами комплексного аналізу виділено зони моніторингу якості атмосферного 

повітря. Перевірку правильності виділення зон реалізовано з використанням даних 

приладу TROPOMI супутника Sentinel-5P за липень 2018–червень 2020 рр., обробку 

яких здійснено у середовищі Earth Engine Code Editor на мові Javascript. Обробка 

даних супутникового зондування є найбільш доцільним методом порівняння, так як 

просторове покриття дозволяє відстежувати зміни якості атмосферного повітря 

віддалених територій та в районах з відсутніми наземними спостереженнями. 

Просторова роздільна здатність Sentinel-5P складає 7х3.5 км., що дозволяє 

проаналізувати якість атмосферного повітря будь-якої із виділених зон.  

У третьому розділі «Часова мінливість забруднення атмосферного повітря в 

містах України» досліджено сезонну та міжрічну мінливість концентрацій 

забруднюючих речовин. 

Виявлено, що в більшості міст сезонність забруднюючих речовин виражена 

слабко, проте може тимчасово з’являтися в окремі короткострокові періоди. При 

цьому амплітуди значущих сезонних коливань досягають 10–40% від середніх 

багаторічних значень. Посилення та послаблення сезонності ЗР не залежать від 

рівня забруднення міста. 

Встановлено, що поява сезонності вмісту пилу в атмосфері, збільшення 

амплітуд та R
2
 сезонних коливань з R

2
<0.4 до R

2
>0.5 спостерігається за умови 

збільшення середньої повторюваності днів з туманами з 9–11% до 13–15%. Цей 

процес є результатом інтенсифікації механізму вологого осадження через тумани. 

Чіткого зв’язку сезонності пилу з опадами, як іншого механізму вологого 

осадження, не знайдено.  

Концентрація SO2 характеризується сильнішими сезонними коливаннями у 

містах за умови використання твердого палива з метою опалення, про що свідчить 

розподіл фаз із максимумами взимку. Виявлено залежність чіткості прояву сезонних 

коливань із повторюваністю вітру 0–1 м/с протягом року, що сприяють 

накопиченню домішок в атмосфері. У середньому R
2
 сезонних коливань зростає до 
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0.4–0.7 за умови збільшення середньої повторюваності днів зі швидкістю вітру 0–1 

м/с більше 10%. 

Чіткість прояву сезонних коливань вмісту NO2 зростає завжди, якщо 

концентрації зменшуються, більше того, відбувається зсув фаз в сторону теплого 

періоду. При цьому, R
2
 збільшується від 0.1–0.2 до 0.5–0.7. У випадку збільшення 

антропогенних викидів сезонність може з’являтися тільки за умови збільшення 

повторюваності туманів, тобто в результаті інтенсифікації одного з процесів 

вологого осадження. 

Найскладніші процеси формування сезонності характерні для СО та НСНО. 

Сезонні коливання концентрацій СО краще прослідковувались тоді, коли викиди від 

стаціонарних джерел зменшувались, що може бути результатом посилення впливу 

емісії від лісових пожеж та випалюванням під час сільськогосподарської діяльності 

у теплий період року. Прояв сезонності HCHO у містах не залежить від 

інтенсивності викидів та мінливості метеорологічних умов, а числові 

характеристики коливань у кожному місті різні, що свідчить про визначальну роль 

локальних умов у формуванні просторово-часового розподілу НСНО. 

Тренди досліджуваних ЗР характеризуються різноспрямованістю та, 

переважно, узгоджуються зі змінами обсягів викидів. Проте, у ряді міст 

спостерігається неузгодженість тенденцій рівнів SO2 та HCHO з основними 

джерелами викидів, що може свідчити про недосконалу інвентаризацію. Тренди 

концентрацій СО та NO2 добре узгоджуються зі змінами обсягів викидів від 

пересувних джерел, пилу та SO2 – від стаціонарних. При цьому в деяких містах 

найінтенсивніші зміни SO2 спостерігаються тільки взимку, що може свідчити про 

зміну частки спалювання твердого палива та газу під час опалювального сезону. 

Моделі міжрічної мінливості ЗР, побудовані на основі залишків сезонного 

ходу, описують до 90% міжрічних варіацій вмісту домішок. У середньому R
2
 

міжрічних моделей дорівнюють 0.4–0.6 (рис.1).  

 

  
Рис. 1. Міжрічні коливання концентрацій пилу в повітрі міст України 

 

Міжрічні варіації ЗР узгоджуються з відомими в метеорології 

квазіперіодичними природними коливаннями з періодами близько 2.0–3.7, 4.0–5.2 та 

6.1– 6.3 роки. При цьому, амплітуди значущих коливань можуть досягати змін у 20–

60% від середніх багаторічних значень. Процеси такої інтенсивності обов’язково 

мають бути враховані під час розробки плану заходів щодо покращення якості 

атмосферного повітря. Формування квазіперіодичності у міжрічній мінливості ЗР в 

повітрі міст пов’язані з природними варіаціями метеорологічних параметрів, що 

визначають умови накопичення та розсіювання домішок в атмосфері. Виявлено 

залежність міжрічних коливань ЗР із ключовими для їх накопичення та виведення 
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метеорологічними характеристиками: пил із міжрічними змінами вологості повітря, 

SO2 – з вологістю повітря та швидкістю вітру, СО – з температурою повітря та 

швидкістю вітру, NO2 – з вологістю повітря, HCHO – з температурою повітря та 

атмосферним тиском. Міжрічна мінливість наведених метеорологічних 

характеристик узгоджуються з міжрічною мінливістю ЗР (рис.2). 

 

  
а б 

Рис. 2. Моделі значущих міжрічних коливань концентрацій ЗР та характеристик 

вологості повітря у Харкові (а) та Львові (б) 

 

Перевірка залишків на подібність до «білого шуму» з використанням 

інтегрованої періодограми залишків показала високу точність проведених 

розрахунків. У цілому, для всіх досліджуваних домішок, більшість залишків на 89–

99% подібні до «білого шуму», що свідчить про відсутність в рядах трендів та 

невиділених значущих коливань. 

У четвертому розділі «Залежність рівня забруднення атмосферного повітря 

міст України від метеорологічних умов» виконано дослідження впливу 

метеорологічних чинників на рівні забруднення атмосферного повітря та детально 

проаналізовано МПЗА і його складові.  

Використовуючи авторегресійний аналіз (1-го порядку), обчислено залежність 

концентрацій ЗР від попередніх значень. Загалом коефіцієнти авторегресії першого 

порядку ЗР характеризуються високими значеннями, найбільші з яких досягають 

0.92 для пилу, 0.98 для SO2, 0.97 для CO, 0.94 для NO2 та 0.96 для HCHO. Таким 

чином, реальна залежність фактичних концентрацій поточного місяця від 

попередніх значень дуже висока, що є причиною відсутності лінійного зв’язку між 

вмістом ЗР в повітрі та метеорологічними характеристиками, без врахування 

інерційності. Позбувшись інерційності, отримано статистично надійні результати 

дослідження залежності змін концентрацій ЗР в атмосфері під впливом різних 

метеорологічних умов. Найвища залежність вмісту ЗР від попереднього стану 

характерна для СО із середнім значенням r=0.72, що є результатом найдовшого 

перебування в атмосфері, серед досліджуваних ЗР. Для SO2 показники дещо нижчі із 

середнім значенням r=0.70; для NO2 та HCHO r=0.69 та 0.66 відповідно. Найменша 

інерційність у пилу з r=0.57, проте показник у більшості випадків є високим. 

Виявлено, що характеристики вітру найбільше впливають на зміни рівнів 

забруднення атмосферного повітря. У середньому зміна швидкості вітру на 1–2 м/с 

зумовлює зміни концентрацій ЗР на 30–45%. Напрямок вітру, а також його зональна 

та меридіональна складові, характеризуються локальним впливом на вміст домішок, 

що може бути досліджено з урахуванням взаємного розташування джерел емісії та 

постів спостережень. 
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Типова залежність змодельованих та фактичних значень ЗР, у випадку 

сильного зв’язку із вітровими характеристиками, наведена на рис. 3. 

 

  

Рис. 3. Порівняння фактичних та змодельованих значень концентрацій ЗР 

 

Залежність вмісту ЗР від інших метеорологічних характеристик проявляється 

через механізми виведення домішок із атмосфери. Окрім вітру, вміст пилу залежить 

від характеристик вологості повітря, SO2 – від температури та вологості повітря, 

СО–від температурних умов та атмосферного тиску, NO2 – від температури повітря, 

вологості та атмосферного тиску, НСНО – від атмосферного тиску.  

Характеристики вологості повітря проявляються як індикатори вологого 

осадження, збільшення якого призводить до зменшення концентрацій в середньому 

на 10–30%.  

Температура повітря визначає швидкість перебігу хімічних реакцій для більш 

реактивних домішок, та на 15–35% визначає їх зміни в атмосфері.  

Атмосферний тиск не впливає безпосередньо, проте є хорошим індикатором 

синоптичних умов, що через хмарність впливають на надходження сонячної радіації 

до земної поверхні, посилюючи фотохімічний розклад СО, NO2 та HCHO. 

Середні багаторічні значення МПЗА для території України варіюють в межах 

від 0.4 до 3.8. Проте, складові МПЗА залежать від ряду умов, що часто роблять його 

непридатним для використання. Детальний аналіз змін концентрацій ЗР за різних 

варіацій складових МПЗА та їх градацій, показав неоднозначність результатів для 

різних міст під час врахування вітру швидкістю 0–1 м/с та >6 м/с. Вплив 

характеристик вітру істотно залежить від взаємного розташування постів 

спостережень та джерел емісії, а точність їх вимірювання від ступеня закритості 

горизонту на метеорологічній станції. Аналізуючи характеристики вітру, виявлено, 

що при збільшенні повторюваності швидкості вітру 0–1 м/с тільки в 9–40% 

досліджуваних міст (залежно від домішки) спостерігається збільшення концентрацій 

ЗР. При повторюваності швидкості вітру >6 м/с розсіювання ЗР спостерігається 

лише у 13–37% міст залежно від домішки. Тумани сприяють зменшенню вмісту в 

повітрі тих домішок, для яких вологе осадження є характерним механізмом 

виведення із атмосфери. Тому, найчастіше врахування туманів при розрахунку 

МПЗА для відображення процесу накопичення ЗР, суперечить реальним умовам. 

Виявлено, що збільшення повторюваності туманів узгоджується з процесом 

накопичення ЗР лише у 3% міст. Повторюваність опадів сприяє виведенню домішок 

із атмосфери, проте чіткість статистичного зв’язку у деяких містах може втрачатися, 

у зв’язку із «точковістю» випадання опадів. 
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У п’ятому розділі «Виділення зон моніторингу якості атмосферного повітря 

на території України з урахуванням часової мінливості забруднюючих речовин» 

обґрунтовано зонування території України для здійснення моніторингу 

атмосферного повітря.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827 в Україні 

встановлений перелік з 25 зон, межі яких співпадають з межами адміністративних 

областей. Проте, зважаючи на розміри областей, які часто охоплюють території з 

високим і низьким рівнем забруднення, формування таких неоднорідних зон є 

некоректним для цілей моніторингу якості атмосферного повітря. Таким чином, 

враховуючи розміри областей, сама система моніторингу має включати менші за 

розміром  просторові одиниці, необхідні для подальшого створення планів щодо 

поліпшення якості атмосферного повітря на рівні областей. З урахуванням 

районного поділу в межах областей, кількості та густоти населення, характеристик 

викидів, рівнів забруднення, метеорологічних умов, а також принципу 

репрезентативності, на території України виділено 62 зони моніторингу якості 

атмосферного повітря (рис.4 а). 

 

  
а б 

Рис.4. Виділені (а) та укрупнені (б) зони моніторингу якості повітря на території 

України 

 

Оцінку об’єктивності виділення зон моніторингу атмосферного повітря 

здійснено двома методами. Перший метод ґрунтується на використанні наземних 

даних по обсягах викидів ЗР від стаціонарних джерел у містах, адміністративних 

районах та областях, другий – на використанні супутникових даних (прилад 

TROPOMI супутник Sentinel-5P). За результатами аналізу встановлено, що 

просторовий розподіл обсягів викидів ЗР вдало відтворює виділені зони на території 

України. За даними супутника Sentinel-5P проаналізовано просторово-часові 

закономірності розподілу NO2 над територією України та визначено зони з 

найнижчими та найвищими концентраціями. NO2 обрано у зв’язку з тим, що дана 

домішка є універсальною і відображає вплив різних джерел емісії. Просторовий 

розподіл середніх концентрацій NO2 узгоджується із виділеними зонами. Більше 

того, межі зон повністю відповідають зміні концентрацій в напрямку 

збільшення/зменшення вмісту NO2. 

Запропонований варіант виділення зон моніторингу якості атмосферного 

повітря (рис. 4а) реалізовано з урахуванням районного поділу в межах областей, 



12 

кількості та густоти населення, характеристик викидів, рівнів забруднення, 

метеорологічних умов тощо. Така кількість зон відповідає міжнародним стандартам, 

проте несе в собі велике навантаження при майбутньому переоснащенні мережі. 

Тому було прийняте рішення про зменшення кількості зон на національному рівні 

шляхом їх об’єднання з однаковими чи близькими характеристиками, які 

знаходяться в одній чи суміжних областях. Наприклад, територію Українського 

Полісся, де розташовано частини 5 областей, віднесено до 1-ї зони, оскільки умовно 

однорідними є як метеорологічні характеристики, так і характеристики забруднення 

повітря, щільність населення, промисловий потенціал та фізико-географічні 

особливості. Таким чином, шляхом об’єднання попередньо виділених зон 

моніторингу зі схожими характеристиками отримано 14 зон, які наведені на рис. 4б. 

Такий поділ дозволяє зменшити навантаження під час переоснащення мережі і дає 

змогу оцінювати якість атмосферного повітря не в межах областей, а на вищому 

територіальному рівні. Запропоновані укрупнені зони є зручними для 

загальнонаціональних цілей моніторингу якості атмосферного повітря, адже, згідно 

з Директивами ЄС, важливою є розробка заходів як на місцевому та регіональному 

рівнях, так і на національному. Зменшена кількість зон дозволить зменшити 

економічне навантаження і, відповідно, створювати меншу кількість планів щодо 

якості повітря. Проте, у випадку надзвичайної ситуації на рівні областей чи районів, 

слід використовувати зони моніторингу якості повітря, які запропоновані на рис. 4а.  

Згідно з Директивами ЄС, всі зони мають бути класифіковані за 

концентраціями ЗР, граничними величинами та цільовими показниками. На основі 

цих показників у містах України здійснено класифікацію за середньорічними 

концентраціями ЗР. Визначено, що граничні значення більшості домішок в Україні 

не співпадають з європейськими, крім NO2 та БП, тому було розраховано та 

проаналізовано пороги оцінювання згідно зі стандартами ЄС та стандартами 

України. В результаті аналізу виявлено, що в Україні найбільше перевищень 

верхнього порогу (ВП) оцінювання відмічається по NO2, що свідчить про 

необхідність проведення фіксованих вимірювань. Найменше перевищень за такими 

домішками: SO2, Pb та Cd, тобто існує можливість зменшення фіксованих 

вимірювань для визначення методів оцінювання якості повітря. Таким чином, 

проведена класифікація зон щодо порогів оцінювання дає можливість зменшити 

кількість пунктів моніторингу якості повітря до 50 % (відповідно до Директив ЄС), 

за умови, що додаткові методи оцінювання надають достатньо інформації, яка є 

репрезентативною і в просторі, і в часі. Це, в свою чергу, забезпечить екологічний та 

економічний ефекти. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують важливе наукове завдання – встановлення закономірностей впливу 

метеорологічних величин на формування рівнів забруднення атмосферного повітря 

в сучасних умовах промислового навантаження у містах України. 

1. Встановлено, що сезонна мінливість забруднюючих речовин у промислово 

навантажених містах України виражена слабо, проте може проявлятися в окремі 

періоди, зумовлюючи коливання рівнів забруднення на 10–40%. Посиленню 
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сезонності концентрацій пилу та NO2 сприяє інтенсифікація вологого осадження 

через збільшення повторюваності туманів, SO2 та СО – через зміни надходження ЗР 

від стаціонарних джерел викидів. 

2. Для промислових міст України характерні як позитивні, так і негативні тренди 

концентрацій ЗР, що узгоджуються з динамікою обсягів викидів для пилу, СО та 

NO2, а також характеризуються меншою узгодженістю для SO2 і HCHO. Виявлено, 

що негативні тренди зумовлені зменшенням обсягів викидів у містах з 

визначальною роллю стаціонарних джерел. 

3. Міжрічна мінливість забруднюючих речовин в атмосфері міст 

характеризується наявністю квазіперіодичних коливань, що призводять до 

коливання вмісту забруднюючих речовин до 20–60% від середніх значень. Основні 

періоди міжрічних коливань складають 6.1–6.3, 4.0–5.2 та 2.0–3.7 років, та зумовлені 

переважно змінами метеорологічних характеристик, що визначають умови 

накопичення та розсіювання домішок в атмосфері. Зміни вологості повітря є 

визначальними для міжрічних варіацій вмісту пилу, SO2 і NO2; вітру – для SO2 та 

CO; температури повітря – CO і HCHO. 

4. У промислово навантажених містах України вплив вітрових характеристик на 

формування рівня забруднення є визначальним, проте характеризується локальним 

проявом залежно від розташування джерел емісії. Встановлено, що в середньому, 

зміна швидкості вітру до 2 м/с призводить до змін концентрацій забруднюючих 

речовин на 30–45%.  

5. Вплив характеристик вологості проявляється як індикатор вологого осадження 

для пилу, SO2 та NO2, зумовлюючи зміни концентрацій в середньому на 10–30 %. 

Температура повітря визначає швидкість перебігу хімічних реакцій для більш 

реактивних домішок та на 15–35% визначає зміни їх вмісту в атмосфері. 

Атмосферний тиск впливає опосередковано і, є хорошим індикатором синоптичних 

умов, які через хмарність визначають надходження сонячної радіації до земної 

поверхні, посилюючи фотохімічний розклад СО, NO2 та HCHO.  

6. Середні багаторічні значення МПЗА для території України варіюють в межах 

від 0.4 до 3.8. Виявлено залежність складових МПЗА від ряду умов, що часто 

роблять його непридатним для використання. Найбільші похибки вносять 

повторюваність вітру зі швидкістю 0–1м/с та туманів як процесу накопичення ЗР, а 

вітру зі швидкістю >6 м/с як процесу розсіювання. Неврахування взаємного 

розташування постів спостережень та джерел емісії, залежно від домішки, 

призводять до неузгодженості МПЗА більш ніж у 60% міст. Лише у 3% досліджених 

міст збільшення повторюваності туманів узгоджується із процесами накопичення 

ЗР, так як тумани є відображенням одного із процесів вологого осадження. 

7. Враховуючи рекомендації нормативних документів ЄС виділено 62 зони 

моніторингу якості атмосферного повітря, які в подальшому можуть 

використовуватись для створення планів управління якістю повітря на місцевому та 

регіональному рівнях. Для досягнення економічного ефекту запропонований варіант 

виділення 14 зон моніторингу якості повітря на території України, що дозволяє 

оцінювати якість атмосферного повітря на національному рівні.  

8. Проведено класифікацію рівнів забруднення атмосферного повітря за 

виділеними зонами. Виявлено, що найбільше перевищень верхнього порогу 

оцінювання, згідно зі стандартами ЄС та стандартами України, спостерігається для 



14 

NO2, що свідчить про необхідність проведення фіксованих вимірювань. Для  SO2, Pb 

та Cd визначено, що можливе зменшення фіксованих вимірювань, за умови 

використання додаткових методів оцінювання під час створення планів управління 

якістю повітря.  

9. Отримані результати можуть бути застосовані для розробки планів заходів 

щодо покращення якості атмосферного повітря та удосконалення системи 

моніторингу, планування розвитку міст та розміщенні нових об’єктів 

промисловості. Встановлені закономірності можуть бути використані для створення 

статистичних прогностичних моделей вмісту забруднюючих речовин, для 

верифікації та перевірки схем дисперсійного та хіміко-метеорологічного 

моделювання. 
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вирішення: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
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АНОТАЦІЯ 
 

Надточій Л.М. Вплив метеорологічних умов на формування рівня 

забруднення атмосферного повітря у промислових містах України. – 

Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.  

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, 2021. 

Дисертацію присвячено аналізу сезонної та міжрічної мінливості концентрацій 

забруднюючих речовин (ЗР) та впливу метеорологічних умов на формування рівня 

забруднення атмосферного повітря в промислових містах України.  

Визначено сезонні коливання забруднюючих речовин та проаналізовано 

особливості розподілу їх характеристик: амплітуд, фаз, коефіцієнтів детермінації, 

середніх багаторічних значень. Встановлено причини появи сезонності вмісту ЗР в 

окремі періоди. На основі обчислених залишків сезонного ходу визначено 

закономірності міжрічної мінливості забруднюючих речовин. Тренди 

досліджуваних домішок характеризуються різноспрямованістю та, переважно, 

узгоджуються зі змінами обсягів викидів. 

Виявлено залежність міжрічних коливань ЗР із ключовими для їх накопичення 

та виведення метеорологічними характеристиками.  

Отримано статистично надійні результати дослідження залежності змін 

концентрацій ЗР в атмосфері під впливом різних метеорологічних чинників за умови 

видалення залежності концентрацій домішки від попереднього стану. 

Обчислено та проаналізовано метеорологічний потенціал забруднення 

атмосфери (МПЗА) і його складові. Досліджено вплив окремих складових МПЗА на 

рівень забруднення атмосферного повітря та оцінено доцільність використання 

даного показника на сучасному рівні досліджень. 

Запропоновано виділення на території України зон моніторингу якості 

атмосферного повітря. Проведено класифікацію рівнів забруднення атмосферного 

повітря за виділеними зонами згідно з Директивами ЄС. 

Ключові слова: сезонна мінливість, міжрічна мінливість, концентрації ЗР, 

метеорологічні умови, Директиви ЄС. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Надточий Л.М. Влияние метеорологических условий на формирование 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах Украины. 

 Квалификационная научна работа на правах рукописи. 

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, 2021. 

Диссертация посвящена анализу сезонной и межгодовой изменчивости 

концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) и влияния метеорологических условий на 

формирование уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах  



19 

Украины. 

Определены сезонные колебания загрязняющих веществ и проанализированы 

особенности распределения их характеристик: амплитуд, фаз, коэффициентов 

детерминации, средних многолетних значений.  

На основе вычисленных остатков сезонного хода определены закономерности 

межгодовой изменчивости загрязняющих веществ. Тренды исследуемых примесей 

характеризуются разнонаправленностью и, преимущественно, согласуются с 

изменениями выбросов. Выявлена зависимость межгодовых колебаний ЗВ с 

ключевыми для их накопления и выведения метеорологическими характеристиками. 

Получено статистически надежные результаты исследования зависимости 

изменений концентраций ЗВ в атмосфере под влиянием различных 

метеорологических факторов при условии удаления зависимости концентраций 

примеси от предыдущего состояния.  

Рассчитаны и проанализированы метеорологический потенциал загрязнения 

атмосферы (МПЗА) и его составляющие. Исследовано влияние отдельных 

составляющих МПЗА на уровень загрязнения атмосферного воздуха, оценена 

целесообразность использования данного показателя на современном уровне 

исследований. 

Предложено выделение на территории Украины зон мониторинга качества 

атмосферного воздуха. Проведена классификация уровней загрязнения 

атмосферного воздуха по выделенным зонам согласно Директивам ЕС.  

Ключевые слова: сезонная изменчивость, межгодовая изменчивость, 

концентрации ЗВ, метеорологические условия, Директивы ЕС.  

 

SUMMARY 

 

Nadtochii L.M. The influence of meteorological conditions on the formation of 

atmospheric air pollution level in Ukrainian industrial cities. – Qualifying scientific 

work on the rights of а manuscript. 

The thesis for the degree of a candidate of geographical sciences in specialty 

11.00.09 – “Meteorology. Climatology. Agricultural Meteorology”. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis is dedicated to the analyses of pollutants’ seasonal and inter-annual 

variability and the influence of meteorological conditions on the formation of atmospheric 

air pollution level in Ukrainian industrial cities.  

The study analyzes the significant seasonal variations of pollutants’ content, its 

spatial distribution, amplitudes, phases, determination coefficients and average values. It 

was found that the seasonality appears for dust in case of the fogs’ frequency increase.  

The seasonal variations of sulfur dioxide in cities are better observed under the 

prevailing coal burning during the heating season. The seasonality of carbon monoxide 

amplifies in case of emission decrease from point sources. It might increase the sensitivity 

to the impact of wildfire emissions and open burning during the warm period. The 

seasonal variations of nitrogen dioxide are better observed when the concentrations 

decrease and natural factors of NO2 variations tend to be predominant. Moreover, phases 

shift is usually observed from the cold to warm season. The seasonality of formaldehyde 

in cities does not depend on the changes of emissions and meteorological variability. The 
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quantitative characteristics differ in cities which showed the crucial role of local 

conditions for the HCHO spatio-temporal distribution. 

The inter-annual variability of pollutants was computed based on the residuals of 

seasonal variations. The study finds dependence between pollutants’ inter-annual 

variations and meteorological variables which are crucial for the accumulation or 

dispersion. Dust highly correlates with the inter-annual humidity changes, SO2 – with 

wind and humidity, CO – with air temperature and wind, NO2 – with humidity, HCHO – 

with air temperature and atmospheric pressure. 

The models, which describe the dependence of pollutants from meteorological 

conditions, were created. They consist of the regression part with meteоrological variables, 

the autoregression part and the seasonality changes. Overall, the models have high 

determination coefficients, which could reach 0.89 for dust, 0.87 for NO2, 0.83 for SO2, 

0.78 for CO and 0.69 for HCHO. The overwhelming majority of industrial cities have 

good dependence between pollutants’ content and such characteristics as wind, humidity 

and air temperature. The dust content mostly depends on wind and humidity, SO2 – wind, 

air temperature and humidity, CO – wind, air temperature and atmospheric pressure, NO2 

– wind, air temperature, humidity and atmospheric pressure, HCHO – wind and 

atmospherіc pressure.  

The meteorological potential of atmospheric pollution was calculated and analyzed 

together with its components. The average values for the Ukrainian territory vary within 

0.4–3.8. Particular components of the meteorological potential of pollution depend on a 

weather which sometimes makes it inapplicable. Overall, the wind speed components 

strongly depend on the location of monitoring sites and emission sources. Its accuracy 

decreases under the availability of high trees and buildings close to the weather station. 

The detailed analysis of the pollutants’ content changes under different meteorological 

potential of pollution showed controversial results for cities when wind speed is of about 

0–1 m/s or higher than 6 m/s. Fog influences like the process of wet deposition for 

particular pollutants, hence it cannot be used as the indicator for concentrations increase. 

The high frequency of precipitation also intensifies wet deposition, however the relation is 

slight in some cities due to its “point” occurrence. 

The study presents the monitoring zones for air quality in Ukraine, which were 

established considering the amount and density of population, the administrative division, 

the anthropogenic load, pollutants’ concentrations, the physic-geographical zones and 

meteorological conditions. The division of zones which was developed in the study were 

checked using the satellite measurements, in particular the data derived from the 

TROPOMI instrument on the board of Sentinel-5P satellite. 

Keywords: seasonal variability, inter-annual variability, pollutants’ concentrations, 

meteorological conditions, EU Directives. 


