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У статті представлено результати дос-

ліджень регіональних особливостей просто-

рового розподілу повторюваності та інтен-

сивності (як середньої, так і максимальної) 

небезпечних і стихійних явищ погоди (сильних 

снігопадів, налипання мокрого снігу, складних 

відкладень, ожеледі, дощу, граду, шквалу, 

вітру, хуртовини) протягом 1971–2010 рр. 

Проведено аналіз міжрічної мінливості по-

вторюваності та інтенсивності цих явищ в 

Україні та визначено їх регіональні особливо-

сті. Виявлено регіональні особливості зміни  

повторюваності,інтенсивності та локаліза-

ції небезпечних і стихійних явищ погоди, які 

відбулись протягом останніх десятиріч та 

встановлену їх значимість.  

 

Вступ. Дослідження кліматичних змін 

на глобальному, регіональному та націо-

нальному рівнях набувають ключового 

значення в обґрунтуванні та реалізації 

національної політики та заходів щодо 

адаптації до змін клімату. Важливе місце 

при вирішенні цієї проблеми займають 

дослідження регіональних проявів зміни 

клімату, оскільки наслідки зміни глоба-

льного клімату проявляються не однако-

во у різних регіонах, а саме такі аспекти 

важливі для оцінки перспектив життєдія-

льності великих груп населення.. Інфор-

мація про повторюваність, інтенсивність 

небезпечних і стихійних явищ погоди на 

конкретній території та їх динаміку дає 

можливість приймати рішення при вияв-

ленні найбільш небезпечних та сприятли-

вих для проживання, інвестицій та будів-

ництва регіонів в Україні і є підставою  

для  розробки адаптаційних заходів до 

змін клімату на цій території. 

Метою роботи є оцінка зміни інтен-

сивності, повторюваності та локалізації 

небезпечних і стихійних  гідрометео-

рологічних явищ (НЯ і СГЯ) на тери-

торії України протягом 1971 – 2010 рр. 

Матеріали і методи досліджень. 

Дослідження тенденцій зміни частоти 

та інтенсивності екстремальних гідро-

метеорологічних явищ на території 

України проводились за даними мережі 

гідрометеорологічних спостережень за 

період з 1971 по 2010 рр.  На першому 

етапі досліджень проводились збір, 

аналіз, узагальнення даних та створен-

ня бази даних  про такі небезпечні та 

стихійні явища погоди: 

– сильний вітер (швидкість 25 м/с 

і більше); 

– сильна хуртовина (швидкість 

вітру15 м/с і більше тривалістю 12год і 

довше); 

– сильний сніг  (20 мм і більше за 

12 год. і менше); 

– ожеледь (діаметр 6 мм і біль-

ше); 

– налипання мокрого снігу (діа-

метр 11 мм і більше); 

– складні відкладення (діаметр 

більше 11 мм); 

– сильний дощ (15–49 мм за 12 

год і менше та 15–29 мм  за 12 год і 

менше у селе– і зливонебезпечних об-

ластях); 

– сильний град (діаметр 20 мм і 

більше) ; 

– сильний шквал (швидкість 15 

м/с і більше). 

За випадок НЯ, СГЯ прийнято факт 

наявності явища відповідної інтенсив-

ності у пункті спостережень. Для 

шквалу та граду, які є дуже локальни-

ми і  рідко фіксуються пунктами спо-

стережень, за випадок НЯ, СГЯ вважа-

ли факт наявності явища відповідної 

інтенсивності на площі 10000 км
2
 

Головна проблема, яка виникає при 

дослідженні небезпечних і стихійних 

явищ погоди, полягає в тому, що 

”Положення про стихійні метеорологі-

чні явища” протягом останніх 

п’ятдесяти років декілька разів уточ-

нювалось і змінювалось (1966, 1968, 

1972, 1986, 1994 рр.). Мінялись і кри-

терії НЯ та СГЯ для різних явищ і, від-

повідно, стихійними у різні періоди 

були  явища   різної   інтенсивності. 

Відповідно дані про небезпечні і сти-
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хійні явища погоди в Україні, наведені у 

різних джерелах за цей період, стосува-

лись явищ, що мали різну інтенсивність. 

Крім того існує неузгодженість критеріїв 

стихійних гідрометеорологічних явищ  

між прогностичними підрозділами та ме-

режею  спостережень    Гідрометслужби  

[1–3]. 
Така неузгодженість призводить до 

розбіжностей в інформації про кількість 

та повторюваність СГЯ на певній терито-

рії та, відповідно, різних оцінок її небез-

печності, впливає на оцінку інтенсивності 

атмосферних процесів, розробку методик 

прогнозу НЯ та СГЯ. Ця неузгодженість 

також призводить до встановлення різних 

трендів при оцінці зміни клімату, що мо-

же вплинути на розробку помилкових 

місцевих планів та заходів по адаптації до 

змін клімату [4]. 

Для оцінки зміни частоти, інтенсив-

ності та локалізації НЯ та СГЯ досліджу-

вались наступні кліматичні  показники: 

кількість випадків, їх середня та макси-

мальна величина. Вони обчислювались 

для кожного пункту спостережень   та 

узагальнювались для областей та України 

в цілому  за 1971–2010 рр. 

Статистична оцінка змін у часі повто-

рюваності  та інтенсивності  небезпечних 

і стихійних явищ погоди здійснювалася 

за допомогою аналізу часових рядів  

шляхом виявлення трендів, напрямків 

зміни, її швидкості  та оцінки їх значимо-

сті.  Враховуючи рекомендацій МГЕЗК 

[5], для позначення оціночної ймовірнос-

ті зміни метеорологічної величини чи по-

казника використовували такі терміни:  

практично не викликає сумнівів (р ≤ 0.01, 

ймовірність 99 – 100 %); дуже ймовірно 

(0.01<р≤0.1, ймовірність 90 – 99 %); ймо-

вірно  (0.1<р≤0.34, ймовірність 66 – 90 

%); приблизно так само ймовірно, як і ні 

(0.34 < р ≤ 0.67, ймовірність 33 – 66 %); 

малоймовірно (0.67 < р ≤ 0.90, ймовір-

ність 10 – 33 %); дуже малоймовірно 

(0.90 < р ≤ 0.99, ймовірність 1 – 10 %); 

виключно малоймовірно (р > 0.99, ймовір-

ність 0 – 1 %). 

 

Отримані результати. Дуже силь-

ний дощ (50 мм і більше за 12 год і ме-

нше та 30 мм і більше за 12 год і мен-

ше на селе- і зливонебезпечній терито-

рії). Кількість випадків стихійних опа-

дів, до яких належить дуже сильний 

дощ, в Україні  з року в рік змінюється. 

При цьому практично не викликає 

сумнівів, що протягом   останніх 40 

років (1971–2010 рр.) їх повторюва-

ність зростає. Збільшується також кіль-

кість опадів, особливо максимальна, 

яка випадає під час дуже сильного до-

щу. Ці тенденції характерні майже для 

всієї території країни, але найбільше 

проявились у західному, північному та 

південному регіонах, особливо в Івано-

Франківській, Чернівецькій, Львівсь-

кій, Рівненській, Херсонській областях. 

Суттєве збільшення кількості та інтен-

сивності дуже сильних дощів відміча-

ється і в Кіровоградській області. На 

сході та на значній території централь-

них областей країни при незначному 

збільшенні кількості стихійних дощів 

спостерігається тенденція до зменшен-

ня їх інтенсивності. Виняток  станов-

лять Донецька, Дніпропетровська та 

Вінницька області, де спостерігається  

незначна  тенденція до зменшення  по-

вторюваності та інтенсивності стихій-

них дощів.  

Збільшення повторюваності та ін-

тенсивності стихійних опадів у теплий 

період зумовлено зростанням інтенси-

вності конвекції  та потужності опадо-

утворюючих процесів. Ці зміни знач-

ною мірою обумовлені ростом призем-

ної та середньої температури тропос-

фери, що разом  із збільшенням її воло-

говмісту привело до суттєвого зрос-

тання енергетики атмосфери [6, 7]. 

Суттєво вплинула на збільшення по-

вторюваності та інтенсивності стихій-

них опадів в Україні у теплий період 

року також зміна атмосферної цирку-

ляції у  напрямку  зростання   меридіо-

нальності процесів, що привела до змі-

ни районів формування циклонів, їх 

інтенсивності та траєкторій перемі-

щення  [8]. 



Т а б л и ц я  1 

Коефіцієнти лінійних трендів та  значимість тренду для  повторюваності (кількість випадків) НЯ та СГЯ в Україні та її регіонах у 1971-2010рр 

 

Область, 
 регіон 

Явище 

град шквал дощ НЯ снігопад ожеледь НМС
1 вітер хуртовина 

α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 

Волинська 0.000 0.894 0.02 0.354 0.60 0.000 0.00 0.542 0.02 0.09 0.03 0.14 -0.07 0.067 -0.00 0.110 

Закарпатська -0.006 0.148 0.03 0.002 0.14 0.428 0.08 0.077 0.05 0.10 0.06 0.09 -0.04 0.016 0.04 0.028 

Ів.-Франківська -0.010 0.060 0.01 0.462 0.32 0.061 0.10 0.001 -0.02 0.42 -0.04 0.01 -0.20 0.00002 0.14 0.051 

Львівська -0.002 0.617 0.06 0.003 0.39 0.094 -0.03 0.049 -0.06 0.01 -0.03 0.19 -0.42 0.0005 -0.02 0.013 

Рівненська -0.001 0.285 0.02 0.017 0.19 0.020 0.00 0.626 -0.02 0.08 -0.01 0.55 -0.03 0.136 -0.01 0.344 

Тернопільська 0.000 0.967 0.02 0.049 -0.02 0.814 -0.01 0.069 -0.06 0.002 -0.00 0.82 -0.05 0.089 -0.01 0.188 

Хмельницька -0.002 0.481 0.06 0.009 0.13 0.334 -0.01 0.150 -0.06 0.01 -0.00 0.94 -0.10 0.025 0.00 0.0 

Чернівецька -0.004 0.183 0.02 0.008 0.06 0.432 -0.00 0.733 -0.00 0.73 0.01 0.05 -0.01 0.539 -0.00 0.370 

Запорізька -0.002 0.510 0.02 0.109 0.16 0.304 0.02 0.179 -0.03 0.33 0.01 0.47 -0.12 0.004 -0.03 0.032 

АР Крим -0.001 0.904 0.11 0.000 0.39 0.265 0.11 0.027 -0.11 0.05 0.06 0.02 -0.27 0.069 -0.09 0.004 

Миколаївська 0.007 0.020 0.03 0.003 0.04 0.769 0.01 0.315 -0.00 0.89 -0.04 0.02 -0.00 0.834 -0.00 0.794 

Одеська -0.002 0.340 0.05 0.013 0.34 0.024 0.02 0.224 -0.11 0.03 0.04 0.13 -0.01 0.726 0.01 0.692 

Херсонська 0.002 0.261 0.00 0.842 0.23 0.158 0.01 0.411 -0.11 0.20 0.02 0.11 0.24 0.002 0.01 0.661 

Житомирська 0.001 0.560 0.84 0.000 0.25 0.047 -0.01 0.266 0.01 0.55 0.02 0.49 -0.06 0.047 -0.01 0.051 

Київська 0.002 0.464 0.06 0.000 0.32 0.127 -0.01 0.501 -0.00 0.93 0.06 0.08 -0.06 0.028 -0.01 0.131 

Сумська 0.003 0.161 0.05 0.000 0.01 0.941 -0.01 0.522 -0.00 0.89 0.10 0.001 -0.03 0.024 0.00 0.887 

Чернігівська -0.001 0.606 0.01 0.560 0.21 0.177 0.01 0.428 -0.02 0.26 0.08 0.004 -0.06 0.001 -0.01 0.031 

Донецька -0.002 0.132 0.01 0.201 0.07 0.644 0.03 0.069 -0.12 0.13 0.02 0.47 -0.09 0.054 -0.00 0.868 

Луганська 0.001 0.451 0.05 0.000 0.15 0.201 0.02 0.160 -0.02 0.59 0.04 0.07 -0.28 0.0002 -0.03 0.037 

Харківська 0.001 0.662 0.06 0.000 0.08 0.698 0.01 0.295 0.01 0.77 0.11 0.004 -0.09 0.025 -0.02 0.036 

Вінницька -0.003 0.219 -0.00 0.287 -0.16 0.330 -0.01 0.544 -0.07 0.07 0.00 0.87 -0.09 0.042 -0.01 0.023 

Дніпропетровська 0.001 0.764 0.04 0.000 0.11 0.544 0.02 0.116 -0.00 0.96 0.02 0.22 -0.08 0.032 0.01 0.690 

Кіровоградська 0.003 0.402 0.01 0.120 0.54 0.002 0.03 0.095 -0.12 0.06 0.06 0.02 -0.06 0.100 -0.01 0.137 

Полтавська -0.004 0.107 -0.00 0.239 -0.15 0.234 -0.02 0.117 -0.12 0.001 0.03 0.27 -0.04 0.008 -0.01 0.119 

Черкаська -0.002 0.568 0.06 0.004 0.42 0.016 0.01 0.575 -0.02 0.53 0.06 0.05 -0.08 0.025 -0.00 0.196 

Україна 0.000 0.545 0.04 0.000 4.99 0.045 0.39 0.012 -0.67 0.14 0.76 0.002 -2.08 0.001 -0.01 0.904 

НМС
1
– налипання мокрого снігу, α

 2
–коефіцієнт лінійного тренду, p

 3
– значимість тренду

,



 

Таблиця 2 

Коефіцієнти лінійних трендів та  значимість тренду середньої величини НЯ та СГЯ в Україні та її регіонах у 1971-2010рр 

 

Область, 
 регіон 

Явище 

град шквал дощ НЯ снігопад ожеледь НМС
1 вітер хуртовина 

α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 

Волинська -0.05 0.750 0.04 0.737 0.14 0.005 0.04 0.521 0.07 0.31 0.13 0.49 -0.37 0.056 -0.08 0.110 

Закарпатська -0.21 0.124 0.29 0.013 0.01 0.154 0.23 0.171 0.27 0.10 -0.01 0.97 -0.29 0.119 0.43 0.035 

Ів.-Франківська -0.24 0.103 0.14 0.297 0.01 0.438 0.39 0.037 -0.08 0.34 -0.46 0.05 -0.17 0.202 0,10 0.646 

Львівська -0.02 0.878 -0.10 0.065 0.04 0.007 -0.20 0.177 -0.12 0.07 -0.08 0.67 -0.23 0.103 -0,31 0.014 

Рівненська -0.11 0.285 0.16 0.224 0.11 0.057 0.05 0.589 -0.05 0.31 -0.22 0.20 -0.24 0.186 -0,11 0.191 

Тернопільська -0.02 0.907 0.14 0.333 0.03 0.130 -0.20 0.136 -0.11 0.12 -0.04 0.84 -0.14 0.452 -0,14 0.230 

Хмельницька -0.08 0.463 0.22 0.093 0.05 0.024 -0.11 0.445 -0.05 0.55 -0.10 0.55 -0.53 0.002 0.0 0.0 

Чернівецька -0.06 0.183 0.22 0.043 0.04 0.033 -0.02 0.844 -0.04 0.58 0.24 0.09 -0.30 0.108 -0,04 0.370 

Запорізька 0.05 0.764 0.04 0.691 0.13 0.019 0.21 0.150 -0.02 0.81 -0.22 0.30 -0.45 0.004 -0.24 0.054 

АР Крим 0.30 0.132 0.06 0.446 0.09 0.077 0.18 0.361 -0.30 0.29 0.26 0.24 -0.03 0.066 -0.38 0.038 

Миколаївська 0.30 0.056 0.30 0.012 0.10 0.056 0.31 0.041 -0.12 0.37 -0.26 0.15 -0.05 0.792 -0.03 0.790 

Одеська -0.43 0.090 -0.10 0.275 0.01 0.628 0.30 0.074 0.15 0.42 0.34 0.02 0.02 0.922 0.05 0.664 

Херсонська 0.16 0.518 0.11 0.213 0.11 0.040 0.13 0.214 -0.13 0.12 0.18 0.36 0.26 0.010 0.11 0.182 

Житомирська 0.05 0.680 0.23 0.024 0.09 0.103 -0.19 0.146 0.01 0.81 -0.05 0.80 -0.50 0.006 -0.12 0.050 

Київська 0.22 0.341 0.22 0.029 0.02 0.348 -0.18 0.179 -0.06 0.39 0.03 0.88 -0.22 0.253 -0.07 0.131 

Сумська 0.21 0.092 0.32 0.014 0.10 0.061 -0.10 0.469 -0.12 0.07 0.31 0.05 -0.19 0.261 0.05 0.438 

Чернігівська -0.05 0.617 -0.14 0.224 -0.02 0.453 -0.02 0.912 -0.02 0.82 0.44 0.002 -0.64 0.000 -0.15 0.020 

Донецька -0.17 0.084 0.08 0.492 0.01 0.844 0.16 0.182 0.03 0.84 0.13 0.52 -0.16 0.363 0.21 0.142 

Луганська 0.11 0.388 0.35 0.003 -0.02 0.466 0.23 0.032 -0.13 0.14 -0.03 0.91 -0.24 0.136 -0.22 0.106 

Харківська -0.09 0.551 0.23 0.039 0.01 0.628 0.20 0.153 -0.01 0.88 0.35 0.02 -0.27 0.127 -0.22 0.032 

Вінницька -0.14 0.279 -0.15 0.293 0.01 0.711 0.07 0.625 -0.06 0.42 -0.14 0.44 -0.28 0.137 -0.13 0.023 

Дніпропетровська 0.04 0.812 0.28 0.045 0.12 0.033 0.17 0.258 -0.04 0.56 0.10 0.56 -0.57 0.000 0.10 0.458 

Кіровоградська 0.10 0.385 -0.07 0.594 0.03 0.305 0.26 0.049 -0.10 0.17 0.20 0.35 -0.22 0.238 -0.11 0.214 

Полтавська -0.21 0.126 -0.18 0.172 0.14 0.014 0.01 0.930 -0.19 0.003 0.22 0.15 -0.33 0.065 -0.12 0.142 

Черкаська 0.01 0.940 0.16 0.151 0.01 0.782 0.23 0.122 -0.04 0.58 0.04 0.82 -0.57 0.002 -0.09 0.239 

Україна 0.09 0.445 -0.04 0.005 0.02 0.001 0.05 0.560 0.08 0.12 -0.10 0.06 -0.01 0.231 -0.07 0.543 

НМС
1
– налипання мокрого снігу, α

 2
–коефіцієнт лінійного тренду, p

 3
– значимість тренду 



 

 Таблиця 3 

Коефіцієнти лінійних трендів та значимість тренду максимальної величини НЯ та СГЯ в Україні та її регіонах у 1971-2010рр 

 

Область, 
 регіон 

Явище 

град шквал дощ НЯ снігопад ожеледь НМС
1 Вітер хуртовина 

α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 α
2 p

3 

Волинська -0.05 0.750 0.09 0.483 0.29 0.020 0.05 0.516 0.09 0.23 0.16 0.47 -0.36 0.085 -0.08 0.101 

Закарпатська -0.21 0.124 0.32 0.011 0.05 0.060 0.37 0.120 0.27 0.51 0.75 0.15 -0.325 0.107 0.56 0.016 

Ів.-Франківська -0.27 0.085 0.15 0.291 0.01 0.616 0.64 0.006 -0.18 0.13 -1.07 0.007 -0.33 0.026 0,14 0.585 

Львівська -0.11 0.534 -0.08 0.386 0.13 0.085 -0.26 0.135 -0.16 0.06 -0.22 0.39 -0.39 0.023 -0,33 0.014 

Рівненська -0.11 0.285 0.19 0.149 0.24 0.066 0.05 0.589 -0.11 0.15 -0.23 0.25 -0.28 0.145 -0,11 0.202 

Тернопільська -0.02 0.907 0.16 0.305 0.17 0.084 -0.21 0.129 -0.15 0.14 -0.05 0.82 -0.17 0.394 -0,15 0.237 

Хмельницька -0.08 0.463 0.28 0.050 0.17 0.027 -0.12 0.405 -0.04 0.76 -0.10 0.69 -0.63 0.001 0.0 0.0 

Чернівецька -0.06 0.183 0.22 0.043 0.02 0.476 -0.02 0.844 -0.05 0.56 0.24 0.09 -0.31 0.104 -0,04 0.370 

Запорізька 0.04 0.836 0.09 0.440 0.27 0.041 0.22 0.175 -0.05 0.65 -0.17 0.51 -0.49 0.004 -0.26 0.060 

АР Крим 0.27 0.224 0.23 0.025 0.19 0.100 0.26 0.486 -1.17 0.08 0.57 0.15 -0.11 0.099 -0.44 0.041 

Миколаївська 0.33 0.044 0.38 0.005 0.15 0.208 0.31 0.047 -0.15 0.47 -0.42 0.06 -0.06 0.740 -0.02 0.819 

Одеська -0.43 0.090 0.01 0.966 0.05 0.416 0.31 0.077 0.24 0.60 0.38 0.05 0.02 0.923 0.06 0.642 

Херсонська 0.16 0.518 0.16 0.155 0.24 0.040 0.13 0.218 -0.25 0.23 0.23 0.30 0.40 0.002 0.11 0.221 

Житомирська 0.06 0.657 0.36 0.004 0.13 0.276 -0.19 0.154 0.06 0.44 -0.13 0.69 -0.54 0.006 -0.13 0.049 

Київська 0.22 0.341 0.34 0.009 0.12 0.185 -0.21 0.163 -0.09 0.34 0.10 0.69 -0.25 0.207 -0.08 0.131 

Сумська 0.21 0.092 0.37 0.009 0.12 0.282 -0.10 0.493 -0.11 0.17 0.54 0.01 -0.20 0.237 0.05 0.455 

Чернігівська -0.06 0.607 -0.21 0.117 0.06 0.460 -0.01 0.951 0.01 0.93 0.57 0.001 -0.68 0.000 -0.15 0.021 

Донецька -0.17 0.084 0.12 0.380 0.09 0.404 0.21 0.125 -0.00 0.98 0.20 0.40 -0.22 0.269 0.20 0.189 

Луганська 0.11 0.388 0.44 0.001 0.11 0.270 0.23 0.041 -0.41 0.07 0.08 0.77 -0.36 0.043 -0.28 0.068 

Харківська -0.07 0.639 0.38 0.003 0.12 0.151 0.21 0.153 -0.02 0.93 0.59 0.01 -0.32 0.086 -0.24 0.031 

Вінницька -0.15 0.273 -0.16 0.297 0.03 0.671 0.04 0.779 -0.10 0.45 -0.17 0.40 -0.34 0.089 -0.13 0.023 

Дніпропетровська 0.05 0.779 0.41 0.008 0.20 0.077 0.20 0.223 0.01 0.93 0.12 0.51 -0.62 0.000 0.09 0.544 

Кіровоградська 0.14 0.363 -0.07 0.634 0.06 0.483 0.28 0.045 -0.17 0.24 0.30 0.20 -0.25 0.197 -0.12 0.181 

Полтавська -0.25 0.174 -0.19 0.169 0.18 0.163 -0.02 0.913 -0.30 0.01 0.30 0.17 -0.36 0.054 -0.12 0.142 

Черкаська 0.01 0.940 0.21 0.111 0.11 0.231 0.22 0.143 -0.08 0.38 0.17 0.41 -0.59 0.002 -0.09 0.239 

Україна 0.07 0.830 0.03 0.563 0.04 0.056 0.12 0.696 -0.13 0.80 -0.09 0.85 -0.11 0.028 -0.05 0.764 

НМС
1
– налипання мокрого снігу,  α

 2
–коефіцієнт лінійного тренду, p

 3
– значимість тренду



 

Сильний дощ (15–49 мм за 12 год і 

менше та 15–29 мм за 12 год і менше 

на селе– і зливонебезпечній території) 

належить до небезпечних явищ погоди 

в Україні. Для цього явища характерна 

більш інтенсивна зміна повторюваності 

та інтенсивності протягом 1971–2010 

рр, ніж для стихійних дощів. Дуже 

ймовірно,  що кількість випадків та се-

редня величина опадів під час сильного 

дощу протягом цього періоду зростала.  

Цей ріст спостерігався майже на всій 

території України, але найбільше про-

явився у західному регіоні, особливо у 

Волинській, Рівненській та Львівській 

областях та на півночі країни. Значне 

збільшення повторюваності сильних 

дощів відмічаються також у Кірово-

градській, Черкаській, Одеській та Жи-

томирській областях, але інтенсивність 

опадів на цій території виросла несут-

тєво (табл. 1–3). У південному регіоні 

та на значній території центрального 

регіону при незначному рості кількості 

сильних дощів відмічається суттєве 

збільшення їх інтенсивності. Для схід-

них областей України характерне не-

значне зростання повторюваності та 

інтенсивності небезпечних опадів про-

тягом 1971–2010 рр. Збільшення кіль-

кості сильних дощів характерно не для 

усієї території країни: у Тернопільсь-

кій, Полтавській та Вінницькій облас-

тях відмічається їх зменшення, хоча 

інтенсивність опадів при цьому зростає 

(табл. 1 – 3). 

Град  (20 мм і більше). Кількість 

випадків крупного граду на території 

України із року в рік змінюється. Про-

ведений аналіз динаміки повторювано-

сті граду небезпечного і стихійного 

діаметру показав, що протягом остан-

ніх десятиріч в Україні відмічається 

тенденція до збільшення їх кількості на 

площі 10000 км
2
.  При цьому кількість 

випадків з градом 6 мм і більше суттє-

во зростає, а 20 мм і більше – не зміню-

ється. Тобто  спостерігається тенденція 

до збільшення кількості небезпечного 

граду. Ці зміни значно посилились з 

кінця ХХ ст. і були зумовлені  збіль-

шенням інтенсивності конвективних 

процесів [6].  

Як зазначалось вище, кількість ви-

падків за рік граду стихійного діаметру 

на площі 10000 км
2
 в Україні змінилась 

несуттєво, проте в окремих  регіонах  спо-

стерігаються значимі зміни. Так на заході 

країни  протягом 1971–2010 рр.   відміча-

ється тенденція до зменшення кількості 

таких градобоїв, за винятком Тернопіль-

ської та Волинської областей (табл.1–3). У 

північному та східному регіонах, навпаки, 

спостерігається тенденція до збільшення 

повторюваності СГЯ, за винятком Черні-

гівської області. При цьому протягом 

останніх 20 років кількість СГЯ у цьому 

регіоні суттєво збільшилась. Посилення 

інтенсивності градових процесів відміча-

ється і в Кіровоградській, Дніпропетров-

ській, Херсонській та, особливо, Микола-

ївській областях. У цьому регіоні відміча-

ється тенденція до зростання не лише по-

вторюваності, а й діаметру граду, як сере-

днього, так і максимального. Збільшується 

діаметр граду також і в АР Крим, Запорі-

зькій області. Суттєве (з 90 % достовірніс-

тю) збільшення діаметру СГЯ відмічаєть-

ся у Сумській області (табл. 1–3). 

Сильний шквал (15 м/c  і  біль-

ше).Протягом останніх 40 років відміча-

ється тенденція до збільшення їх кількості 

на площі 10000 км
2
.  Ці зміни відмічають-

ся майже на всій території країни, але ви-

діляються території, де збільшення повто-

рюваності НЯ та СГЯ супроводжувалось 

зростанням їх інтенсивності, як середньої, 

так і максимальної (табл. 1–3). До таких 

регіонів належать, насамперед,  північні та 

східні області України. При цьому на схо-

ді відмічається більш суттєве посилення 

максимальної швидкості вітру при шква-

лах. Такі ж тенденції спостерігаються і в 

Закарпатській, Чернівецькій, Хмельниць-

кій, Дніпропетровській, Миколаївській 

областях та АР Крим. У Львівській облас-

ті хоча небезпечних і стихійних шквалів 

стає більше, проте їх інтенсивність змен-

шується (табл. 1 – 3) 

Сильний снігопад (20мм і більше за 12 

год і менше). Кількість сильних снігопадів 

та їх інтенсивність в Україні з року в рік 

змінюється. На початку 70-х років ХХ ст. 

спостерігалось стійке зменшення кількості 

випадків сильного снігу, яке досягло свого 

мінімуму в середині 90-х рр. З кінця ХХ 

ст. почався ріст інтенсивності снігопадів 

та кількості випадків з цим стихійним 

явищем погоди, який продовжується і на 



 

початку ХХІ ст. (рис. 1).  Ці зміни мали 

регіональні особливості. 

Практично не викликає сумнівів 

значиме збільшення кількості випадків 

сильних снігопадів в Україні. Цей ріст 

становить майже 4 випадки за десяти-

річчя у пункті спостережень. При цьо-

му найбільш  суттєві зміни спостеріга-

ються у західному регіоні країни, де 

відмічається не лише значимий ріст 

повторюваності цього явища, а й  збі-

льшення його інтенсивності  середньої  

і, особливо, максимальної кількості 

опадів під час сильних снігопадів 

(табл. 1–3, рис. 1). Цей ріст значною 

мірою зумовлений змінами на гірській 

та високогірній території Карпат в  Іва-

но-Франківській та Закарпатській об-

ластях. Для  решти території західного 

регіону характерно зменшення повто-

рюваності та інтенсивності сильних 

снігопадів, яке найбільш суттєве у 

Львівській та Тернопільській областях. 

Суттєве збільшення повторюванос-

ті та інтенсивності сильних снігопадів 

протягом останніх 40 років характерно 

і для східних областей України. При 

цьому з 90 % достовірністю можна 

стверджувати що в Донецькій області 

відмічається збільшення повторювано-

сті явища при несуттєвому рості його 

інтенсивності, а в Луганській області – 

збільшення інтенсивності при незнач-

ному рості кількості сильних снігопа-

дів (табл. 1–3). 

У південному регіоні України  дуже 

ймовірно, що  повторюваність сильних 

снігопадів збільшується Ці зміни знач-

ною мірою  зумовлені зростанням їх 

повторюваності на гірській території 

Кримських гір в АР Крим.  Проте для 

решти території регіону також характе-

рно збільшення кількості сильних сні-

гопадів, хоча ці зміни й менш значимі. 

При цьому в Одеській та Миколаївсь-

кій областях з 90 % ним довірчим рів-

нем, а в Херсонській та Запорізькій об-

ластях з 80 % достовірністю можна 

стверджувати про збільшення  їх інтен-

сивності при незначному рості кількості 

(табл. 1–3).   

 

а) Україна 

 
 
б) західний регіон 

 
 
в) північний регіон 

 
           Р и с. 1. Зміна повторюваності та 

  інтенсивності сильних снігопадів в Україні  

                та їх особливості в регіонах 

 
 

У центральних областях України кіль-

кість сильних снігопадів суттєво не зміни-

лась, за винятком Кіровоградської області 

де   відмічається  їх  значимий  ріст.  Дуже  



 

ймовірно (p ≥ 0.1), що інтенсивність 

опадів зросла у Кіровоградській та 

Черкаській областях За останні двадця-

ть років середня кількість опадів під 

час сильного снігопаду в цьому регіоні 

збільшилась на 10–15 %. 

Повторюваність сильних снігопадів 

у північному регіоні України змінилась 

несуттєво, хоча  відмічається тенденція 

до їх зменшення на всій території регі-

ону, за винятком Чернігівської області. 

Суттєво зменшилась на півночі Украї-

ни протягом 1971–2010 рр. й інтенсив-

ність  сильних снігопадів (табл.1–3, 

рис. 1). Ці зміни становлять 5–7 мм за 

10 років  і практично не викликають 

сумнівів. 

Зміни повторюваності сильних сні-

гопадів у різних регіонах країни  при-

вели до того, що протягом останніх 40 

років в Україні відбулась зміна локалі-

зації сильних снігопадів. Так якщо в 

1971–1990 рр, значна кількість СГЯ 

відмічалась на заході країни, на Волино 

– Подільській височині, то протягом 

останніх 20 років (1991–2010 рр.) їх 

кількість у цьому регіоні зменшилась. 

Проте,  на півдні та південному сході 

країни, в районі Причорноморської ни-

зовини та Приазовської височини си-

льних снігопадів стало значно більше. 

Суттєво зросла й інтенсивність опадів 

під час снігопаду у цьому регіоні 

Сильна ожеледь (6 мм і біль-

ше).Ймовірно, з другої половини  ХХ 

ст. в Україні спостерігалось зменшення 

кількості випадків небезпечних та сти-

хійних ожеледно– паморозевих явищ. 

Цей процес був характерний для усієї 

території країни, але особливо інтенси-

вно він проявився на заході країни . У 

цьому регіоні відмічається не лише 

суттєве зменшення кількості таких 

явищ, а й діаметру обледенінь як сере-

днього, так і максимального. Ці тенде-

нції характерні для більшості території 

регіону, але найбільш значимі у Львів-

ській області   (достовірність  більше 

95 %). Винятком є лише Волинська та 

Закарпатська області. На території цих 

областей спостерігається суттєве збі-

льшення як кількості випадків небезпе-

чної та стихійної ожеледі так і діаметру 

зледенінь. 

Суттєве зменшення повторюваності та 

інтенсивності небезпечної та стихійної 

ожеледі характерно також для централь-

них і південних областей України. Най-

більш значимі зміни відмічаються в Пол-

тавській області та АР Крим. У північних 

та східних областях України також відмі-

чаються такі тенденції. проте на переваж-

ній більшості території ці зміни не значи-

мі. Винятком є лише Сумська та Лугансь-

ка області на території яких зменшення 

діаметру зледенінь дуже ймовірне (табл. 

1–3).  

Налипання мокрого снігу (11 мм і бі-

льше).Проведені дослідження показали, 

що у період з 1971 по 2010 рр. кількість 

випадків з налипанням мокрого снігу не-

безпечного діаметру та величина їх відк-

ладень з року в рік змінюються. Практич-

но не викликає сумнівів, що протягом 

останніх 40 років кількість випадків з цим 

явищем в Україні збільшувалась (табл. 1 –

3). За десять років їх кількість у пункті 

спостережень зростала у середньому на 7–

8 випадків. Найбільш суттєвий ріст повто-

рюваності небезпечного налипання мок-

рого снігу спостерігався на півночі та схо-

ді України. При цьому найбільші зміни 

відмічаються у Чернігівській, Сумській та  

Харківській областях. На території цих 

областей також відмічається значиме збі-

льшення як середньої так і максимальної 

величини відкладень.  

У Київській, Черкаській, Кіровоград-

ській, Чернівецькій, Закарпатській облас-

тях та АР Крим ймовірне збільшення по-

вторюваності явища, проте його інтенсив-

ність змінилась несуттєво. Ріст повторю-

ваності небезпечного налипання мокрого 

снігу спостерігається не на всій території 

України. На значній території західного 

регіону країни відмічається зменшення 

кількості та інтенсивності таких явищ, яке 

найбільше проявилось в Івано-

Франківській  області (табл. 1–3).  

Сильний вітер (25 м/c  і  більше).Зміна 

макромасштабної циркуляції, яка спосте-

рігається в Європі і Україні протягом 

останніх десятиріч, призвела до зменшен-

ня кількості циклонів, які виходять в 

Україну і посилення процесів антицикло-

генезу. Такі зміни суттєво вплинули на 

кінетичну енергію атмосфери та швид-

кість вітру і призвели до зменшення сере-



 

дньої та максимальної швидкості вітру 

в приземному шарі атмосфери. 

Практично не викликає сумнівів, 

що кількість сильних буревіїв коли 

швидкість вітру перевищує 25 м/с, в 

Україні також зменшується (табл. 1–3).  

Зменшується також як середня, так і 

максимальна швидкість вітру, який ся-

гає критерію стихійного явища погоди 

Ці тенденції спостерігаються майже на 

всій території України, за винятком 

Херсонської області, де відмічається  

суттєве збільшення кількості сильних 

вітрів та їх інтенсивності та Одеської 

області, на території якої при незнач-

ному зменшенні кількості випадків си-

льних вітрів відмічається тенденція до 

їх посилення. Найбільш  суттєво змен-

шилась  повторюваність  та  інтенсив-

ність  стихійних  буревіїв  у    північ-

ному  та  центральному   регіоні  Укра-

їни,  особливо у  Чернігівській  та  

Полтавській областях. Суттєве змен-

шення кількості сильних вітрів та їх 

швидкості протягом 1971–2010 рр. від-

мічається і в Івано-Франківській, 

Львівській, Запорізькій та Луганській 

областях (табл. 1–3).  

Сильна хуртовина (≥ 15 м/c  трива-

лістю більше 12 год.). Зміна макро – та 

мезомасштабної циркуляція, яка спо-

стерігалась у другій половині ХХ ст. у 

Північній півкулі [5],  зумовила змен-

шення випадків сильних баричних гра-

дієнтів, які зберігались тривалий час на 

території України і призводили до ви-

никнення сильних і тривалих вітрів 

протягом  року. Це зумовило зменшен-

ня не лише кількості випадків сильного 

вітру, а й сильних хуртовин. Найбільш 

суттєві зміни спостерігаються у пів-

денному та  північному  регіонах Укра-

їни. На цій території дуже ймовірне 

зменшення кількості стихійних хурто-

вин та середньої і максимальної швид-

кості вітру, які спостерігаються під час 

цього явища.  

Значиме зменшення повторюванос-

ті та інтенсивності сильних хуртовин 

відмічається і на сході України, особ-

ливо у Харківській області. Такі ж тен-

денції характерні і для Львівської, За-

порізької областей та АР Крим. Проте в 

Івано– Франківській і Закарпатській 

областях, особливо  на  високогір’ї  

Карпат відмічається суттєве збільшення 

повторюваності сильних хуртовин та по-

силення вітру під час СГЯ (табл. 1 – 3).  

Сильна пилова буря (≥15 м/c  тривалі-

стю більше 12 год).У періоди 1975–1976, 

1978–1983,1985–2006, 2008–2010 рр. сти-

хійних пилових бур в Україні не спостері-

галось. Їх відсутність  можна  пояснити 

достатньою   кількістю  опадів  у  цей   

період  та  зменшенням  швидкості вітру. 

В останні роки  з’явилась тенденція до 

зростання інтенсивності процесів, що зу-

мовлюють утворення пилових бур. Так, у 

квітні 2003 року на півдні України спосте-

рігалась  пилова буря,яка майже досягла 

критеріїв СГЯ. В окремих пунктах: Чор-

номорське, Бехтери, Маріуполь, Дар’ївка 

майже 10 год безперервно спостерігалась 

швидкість вітру 15 м/с і більше. Пилова 

буря завдала значних збитків сільському 

господарству. Явища такої інтенсивності в 

Україні не відмічалось більше 20 років. 

Висновки. Протягом 1971–2010 рр. в 

Україні  спостерігалась  значима   зміна   

повторюваності   та    інтенсивності  небе-

зпечних  і  стихійних  явищ  погоди. Це 

значною  мірою  зумовлено зміною умов 

їх формування і, насамперед, зміною ат-

мосферної циркуляції та термічного ре-

жиму.  

Підвищення температури повітря, осо-

бливо мінімальної у холодний період, зу-

мовило зміну структури опадів. У бага-

тьох регіонах України  відмічається тен-

денція до зростання повторюваності дощу 

і мокрого снігу що привело до  збільшен-

ня кількості випадків налипання мокрого 

снігу небезпечного діаметру,  проте кіль-

кість випадків з небезпечною та стихій-

ною ожеледдю та складними відкладен-

нями зменшилась,  хоча з початку ХХІ ст. 

спостерігається збільшення кількості та-

ких явищ.  

Протягом 1971 – 2010 рр. в Україні та-

кож значимо збільшилась повторюваність 

та інтенсивність сильних снігопадів . Най-

більш суттєві зміни сталися протягом 

останніх десятиріч і привели до зміни ло-

калізації цих явищ. Так, якщо в 1971–1990 

рр. найбільша повторюваність стихійних 

снігопадів відмічалась на заході та північ-



 

ному заході країни, то протягом остан-

ніх десятиріч їх кількість у цьому регі-

оні зменшилась і суттєво зросла на пів-

дні та південному сході. 

У теплий період року ріст темпера-

тури повітря, особливо максимальної, 

та вологовмісту атмосфери зумовили в 

Україні збільшення інтенсивності кон-

векції – конвективно  доступної потен-

ційної енергії,  швидкості  висхідних  

рухів, зниження рівня конденсації і пі-

двищення   рівня  конвекції і призвели 

до збільшення нестійкості атмосфери. 

Внаслідок таких змін збільшилась кі-

лькість  та  інтенсивність  небезпечних   

і   стихійних     опадів,     шквалів, 

граду. 

Зміна макро – та мезомасштабної 

циркуляція,  яка спостерігалась у дру-

гій половині ХХ ст. у Північній півку-

лі,  зумовила зменшення випадків си-

льних баричних градієнтів, які зберіга-

лись тривалий час на території України 

і призводили до виникнення сильних і 

тривалих вітрів протягом  року. Це зу-

мовило зменшення  не  лише кількості  

випадків  сильного вітру,  а  й сильних   

хуртовин  та пилових бур. 

Виявленні тенденції зміни повто-

рюваності та інтенсивності небезпеч-

них і стихійних явищ погоди  мають 

регіональні особливості, зумовлені 

зміною умов їх формування на цій те-

риторії. 

Перспектива подальшого дослі-

дження у цьому напрямку полягає у 

більш детальному вивченні регіональ-

них проявів зміни клімату в Україні, 

механізмів, які їх зумовлюють, зокрема 

дослідження зміни атмосферних про-

цесів які приводять до їх виникнення.  

Дуже важливим є вивчення впливу 

зміни клімату на різні сфери економі-

ки, екосистеми, життєдіяльність насе-

лення в регіонах. Необхідна також роз-

робка регіональних сценаріїв зміни ек-

стремальних погодних умов, як на най-

ближчу, так і на віддалену (до 2100 р.) 

перспективу. 
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