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МОЖЛИВІ ЗМІНИ БІОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ В УКРАЇНІ 

 
Мета. Оцінка біокліматичних умов холодної пори року на основі показників жорсткості погоди та 

аналіз їх динаміки на території України. Методи. Оцінка можливих значень деяких індексів холодового 
стресу та їх змін у різних регіонах країни ґрунтується на двох сюжетних лініях А1В і А2. Результати. Розг-
лянуто можливі наслідки змін клімату для здоров’я людей у зимову пору року на території України. На ос-
нові показника Бодмана та вітро-холодового індексу Сайпла-Пассела надано прогностичні показники дис-
комфортності клімату за три періоди: 1986-2005 рр., 2011-2030  рр. і 2031-2050 рр.. За обома сценаріями се-
редні за досліджувані періоди значення показника Бодмана на переважній частині території України знахо-
дяться у межах 2-3 бали, а це свідчить про те, що в окремі зимові місяці і в середньому за зиму будуть домі-
нувати умови помірно суворі; проте, у західних і південних регіонах – мало суворі. Згідно обох сюжетних 
ліній у грудні-січні протягом першого і другого періодів у деяких регіонах країни можливий навіть високий 
ризик переохолодження і обмороження відкритих ділянок шкіри за 5-10 хвилин. Найсуворіші умови очіку-
ються у січні-лютому в Сумах (А1В) і Луганську (А2), найменш суворі – у Кропивницькому (А1В) і Терно-
полі (А2). Проведено аналіз тенденції зміни умов переохолодження і обмороження у зимовий сезон у різних 
районах країни. Висновки. У всі зимові місяці переважає тенденція на зниження індексу Бодмана по всій 
території країни. Більш жорсткими у першому і третьому періодах є погодні умови лютого, у другому – січ-
ня-лютого (сценарій А1В), за іншим сценарієм за весь досліджуваний час – січня. У грудні всіх часових 
проміжків, які розглядались, погодні зимові умови найкомфортніші за обома сценаріями. Але найчастіше у 
зимові місяці переважає повторюваність значень вітро-холодового індексу Сайпла-Пассела в межах 0 ÷ -
9 ºC, тобто буде спостерігатись невеликий ризик обмороження, деякий дискомфорт.Отже, взимку очікувані 
сполучення низької температури повітря і вітру в окремі дні в майбутньому можуть призвести до обморо-
жень різного ступеня, впливатимуть на поширення інфекційних епідемій та «холодових» захворювань. 

Ключові слова: зміни клімату, сюжетні лінії, біокліматичні показники, жорсткість погоди 
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POSSIBLE CHANGES OF BIOCLIMATIC CONDITIONS OF WINTER PERIOD IN UKRAINE   
Purpose. Assessment of bioclimatic conditions of cold season on the basis of weather severeness indices and 

analysis of their dynamics on the territory of Ukraine. Methods. Estimation of possible values of some cold stress 
indices and their changes in different regions of the country is based on two scenarios А1В and А2. Results. Possi-
ble consequences of climate change on human health in Ukraine are considered. On the base of Bodman index and 
wind chill factor of Siple-Passel, there are given forecast parameters of uncomfortable climate within three periods: 
1986-2005, 2011-2030 and 2031-2050 years. According to both scenarios, mean values of Bodman index during the 
given periods on the major part of Ukraine reach to 2-3 points and this means that during certain winter months and 
whole winter moderate severe conditions will prevail, though in western and southern areas will dominate slightly 
severe ones. According to both scenarios, during December-January within first and second periods in some areas of 
the country even high risk of hypothermia is possible, as well as frostbite of open parts of the skin in 5-10 minutes 
can occur. The most severe conditions are expected in January-February in Sumy (A1B) and Lugansk (A2), the least 
severe – in Kropyvnytsky (A1B) and Ternopil (A2). The trend of hypothermia and frostbite conditions change dur-
ing the winter season in different regions of the country has been analyzed. Conclusions. The trend of decrease of 
Bodman index prevails on the whole territory of the country during all winter months. Weather conditions in Febru-
ary are the harshest in first and third periods and weather conditions in January-February are the most severe in the 
second period (А1В), according to another scenario for the whole researched time the harshest conditions are ob-
served in January. In all analyzed time periods, in December winter weather conditions were the most comfortable 
according to both scenarios. But mostly repeatability of wind chill factor of Siple-Passel prevailed in the interval of 
0 ÷ -9 ºC, thus a slight risk of frostbite, some discomfort will be observed. So, in winter expected compounds of low 
air temperature and wind in certain days in future might cause frostbite of different levels, they will influence on 
spreading of infections epidemics and «cold» diseases. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА В 

УКРАИНЕ  

Цель. Оценка биоклиматических условий холодного времени года на основе показателей жестокости 

погоды и анализ их динамики на территории Украины. Методы. Оценка возможных значений некоторых 

индексов холодового стресса и их изменений в разных регионах страны базируется на двух сюжетных лини-

ях А1В і А2. Результаты. Рассмотрены возможные последствия изменений климата для здоровья людей в 

зимнее время на территории Украины. На основе показателя Бодмана и ветро-холодового индекса Сайпла-

Пассела представлены прогностические показатели дискомфортности климата за три периода: 1986-2005 гг., 

2011-2030  гг. і 2031-2050 гг. Согласно обоих сценариев, средние за исследуемые периоды значения показа-

теля Бодмана на большей части территории Украины находятся в интервале 2-3 балла, а это свидетельствует 

о том, что в отдельные зимние месяцы и в среднем за зиму будут доминировать условия умеренно суровые; 

однако, в западных и южных регионах – мало суровые. Согласно обеих  сюжетных линий в декабре-январе в 

течение первого и второго периодов в некоторых регионах страны возможен даже высокий риск переохла-

ждения и обморожения открытых участков кожи за 5-10 минут. Самые суровые условия ожидаются в янва-

ре-феврале в Сумах (А1В) и Луганске (А2), наименее суровые – в Кропивницке (А1В) и Тернополе (А2). 

Проведен анализ тенденции изменения условий переохлаждения и обморожения в зимний сезон в разных 

районах страны. Выводы. Во все зимние месяцы преобладает тенденция на снижение индекса Бодмана по 

всей территории страны. Более жѐсткими в первом и третьем периодах являются погодные условия февраля, 

во втором – января-февраля (сценарий А1В), по другому сценарию за всѐ исследуемое время – января. В де-

кабре всех рассматриваемых временных промежутков погодные зимние условия самые комфортные (А1В и 

А2). Но чаще всего в зимние месяцы преобладает повторяемость значений ветро-холодового индекса Сайп-

ла-Пассела в интервале 0 ÷ -9 ºC, то есть будет наблюдаться небольшой риск обморожения, некоторый дис-

комфорт. Таким образом, зимой ожидаемое сочетание низкой температуры воздуха и ветра в отдельные дни 

в будущем могут привести к обморожению разной степени, будут влиять на распространение инфекцион-

ных эпидемий и «холодовых» заболеваний.  

Ключевые слова: изменения климата, сюжетные линии, биоклиматические показатели, жестокость 

погоды 

Вступ 

Проблема регіональних змін клімату 
стала сьогодні як ніколи актуальною через 
триваюче зростання концентрації СО2 та ін-
ших парникових газів в атмосфері. Факт гло-
бального потепління наразі не викликає сум-
нівів і є доведеним. Наслідком його є знижен-
ня вираженості екстремальних холодів, але 
вони й надалі будуть продовжувати впливати 
на значну частину Європейського регіону, 
особливо у північних широтах [1]. На фоні 
глобального потепління, яке відбувається, фі-
ксувались іноді екстремально низькі темпера-
тури. Так, наприклад, у лютому 2011 року на 
сході та північному сході Європи (Україна, 
Білорусь, країни Балтії, Швеція, Фінляндія, 
Польща, Словаччина, Угорщина, Словенія, 
Хорватія, Румунія, Молдова) середня місячна 
температура була помітно нижчою за норму: 
аномалії становили -2…-3 °С, а у Фінляндії – -
5…-6 °С. Крім того, були зафіксовані рекорди 
мінімальної добової температури повітря. В 
Україні вздовж узбережжя Чорного та Азов-
ського морів встановився крижаний припай. 
Це явище спостерігається не досить часто: в 
Одесі воно останній раз було зафіксовано 30 
років тому. А в цілому по Україні температура 
лютого на 2 °С була нижчою за норму [2]. Зи-
ма 2006 року стала найхолоднішою для Укра-
їни за все перше десятиріччя XXI століття. 
Так січень і грудень у Києві виявились холод-

нішими за норму на 1,9 °С. У деякі дні січня 
добові  екстремуми  були  перевищені:  20 чи-
сла  середня  добова  температура становила -
22,7 °С (-22,6 °С 20 січня 1907 року), а добо-
вий максимум склав –20,6 ºС (найбільш низь-
ке  значення  добового  максимуму  раніше  
було  відмічене  у  1942  році і становило –
15,7 °С); 21 січня – середня добова температу-
ра стала рекордно низькою для цього дня за 
весь період спостережень -23,8 °С (попереднє 
значення відмічене 21 січня 1907 року і стано-
вило –21,0 °С), найбільш низьке значення ма-
ксимальної добової температури  також було 
нижче за попереднє історичне значення для 
цього дня майже на 3 °С і становило –20,3 °С 
(-17,6 °С 21 січня 1907 року) [3]. 

Зміни клімату, що відбуваються у світі, 
являють собою суттєві фактори ризику для 
здоров’я людей. У більшості європейських 
країн відмічається надлишкова смертність у 
зимовий період, рівень якої становить від 5 до 
30 % [1]. Екстремально низькі температури 
можуть впливати на здоров’я людей безпосе-
редньо. Якщо людина знаходиться в умовах 
низької температури, то у неї посилюється те-
плопродукція і зменшується діаметр перифе-
ричних судин шкіри, що призводить до зни-
ження температури шкіри, у 6-7 разів зменшу-
ється теплопровідність шкіри та поверхневих 
тканин посилюється приплив крові до глибо-
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ких тканин і внутрішніх органів. Артеріаль-
ний тиск має тенденцію до підвищення (особ-
ливо при м’язовому тремтінні). Тривалий 
вплив відносно низьких температур повітря 
(або короткочасні впливи особливо низьких 
температур) викликає значне порушення фун-
кціонального стану. У таких умовах часто ви-
никають різні простудні захворювання або за-
гострення хронічних захворювань (м’язів і 
зв'язково-суглобового апарату; ревматизму; 
радикуліту тощо). У результаті постійного 
охолодження організму підвищується частота 
виникнення простудних та інфекційних за-
хворювань [4, 5, 6].  

У роботі [7] виявлено, що найбільш 
значущим метеорологічним чинником, який 
спричиняє метеотропну реакцію у вигляді пі-
двищення артеріального тиску, є від’ємна  се-
редня добова температура повітря нижче -10 
°С, а це призводить до пікового зростання ча-
стоти викликів швидкої допомоги. 

Термічні умови зовнішнього середови-
ща дуже впливають на теплообмін організму 

людини із зовнішнім середовищем. Чинни-
ком, здатним істотно змінити швидкість теп-
ловіддачі організму, є вітер. Вітер переносить 
прилеглий до шкіри шар більш теплого повіт-
ря і замінює його більш холодним навколиш-
нім повітрям, створює умови для посилення 
тепловіддачі зі шкіри шляхом конвекції. Тим 
самим вітер посилює охолоджувальну силу 
повітряного середовища. Отже, найбільш сут-
тєвим для здоров’я, самопочуття людини і йо-
го життєдіяльності є фактори, які визначають 
його тепловий стан. Через це важливо враху-
вати спільний вплив на людину температури і 
вітру за допомогою біокліматичних індексів. 
У зимових умовах для планування заходів у 
різних галузях господарчої діяльності наразі 
використовують показники жорсткості пого-
ди: Бодмана, Сайпла-Пассела, Хілла, Адамен-
ко і Хайрулліна, Арнольді та ін. [5, 6, 8, 9, 10 
11]. 

 

Матеріали та методи дослідження 

Метою роботи є оцінка біокліматич-

них умов холодної пори року на основі пока-

зників жорсткості погоди та аналіз їх динамі-

ки на території України. Для її реалізації ви-

користовувались, перш за все, середні декад-

ні значення температури повітря і швидкості 

вітру у січні, лютому та грудні за три дослі-

джувані періоди (1986-2005 рр., 2011-2030 

рр., 2031-2050 рр.) на двадцяти двох станціях 

(для визначення індексу Бодмана). Крім того, 

використовувались мінімальні за добу зна-

чення температури повітря та середні добові 

значення швидкості вітру за три зимові міся-

ці і за ті ж вказані періоди на шести станціях: 

Житомир, Суми, Кіровоград, Тернопіль, 

Полтава, Луганськ (для визначення індексу 

Сайпла-Пассела), бо саме на цих станціях ви-

явлено найбільш суворі зими на території 

країни і розташовані вони у різних регіонах 

країни. Всі вихідні дані є результатом моде-

лювання згідно зі сценаріями А1В і А2. Сю-

жетна лінія та сценарна родина А1 містить 

опис майбутнього світу, що характеризується 

швидким економічним зростанням, глобаль-

ним населенням, показники якового досяга-

ють пікових значень в середині сторіччя з 

подальшим зменшенням, а також швидким 

впровадженням нових та ефективніших тех-

нологій. Одна з трьох груп у цій родині, а са-

ме А1В, описує рівновагу між всіма джере-

лами енергії. У сюжетній лінії А2 надається 

опис дуже неоднорідного світу. Найважли-

вішою темою є самозабезпечення і збережен-

ня місцевої самобутності. Показники наро-

джуваності у різних регіонах дуже повільно 

зближуються, результатом чого стане стале 

зростання загальної кількості населення. 

Економічний розвиток матиме головним чи-

ном регіональну спрямованість, а економічне 

зростання у розрахунку на душу населення і 

технологічні зміни будуть більш фрагмента-

рними і повільними порівняно з іншими сю-

жетними лініями [10, 12]. 

Одним з найчастіш використовуваних 

методів оцінки суворості погоди у зимовий 

сезон є метод Бодмана [5, 6, 8]. Згідно з ним 

ступінь суворості (жорсткості) погоди S – 

біокліматичний індекс Бодмана – 

визначається за формулою 

vtS 272,0104,01 ,   (1) 

де  t – температура повітря,   

    v – швидкість вітру. 

Якщо   S < 1 – зима несувора, м’яка, S = 

1-2 – малосувора, S = 2-3 – помірно сувора, S 

= 3-4 – сувора, S = 4-5 – дуже сувора, S = 5-6 

– жорстко сувора, S > 6 – вкрай сувора. 

Біокліматичні індекси у фізичному 

відношенні характеризують особливості 

теплової структури середовища і є непрямим 

індикатором стану теплового поля, що оточує 
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людину. Індекс Бодмана належить до 

температурно-вітрових показників. 

У табл. 1 і 2 наведено середні місячні 

значення індексу Бодмана в окремі місяці 

зимової пори року 1986-2005 рр. (перший 

період), 2011-2030 рр. (другий період) і 2030-

2050 рр. (третій період) для 22 станцій 

України за двома сценаріями.  

Результати розрахунків показують: 

середні по періодах значення S знаходяться у 

межах 2-3 бали на переважній більшості 

території України, а це свідчить про те, що в 

окремі зимові місяці і в середньому за зиму 

переважають умови помірно суворі. Але у 

крайніх західних районах (Ужгород) індекс 

Бодмана навіть у січні протягом трьох 

періодів, які розглядались, буде меншим за 2 

бали, тобто зима тут малосувора. Подібні 

зимові умови в окремі періоди можна 

очікувати і в інших районах країни, особливо 

на півдні. Слід зазначити, що S визначені за 

різними сценаріями не дуже відрізняються. 

Для наочності на рис. 1 представлено середні 

значення цього індексу у січні для всіх 

досліджуваних станцій. 

Аналіз результатів розрахунків 

показав, що найвищі S у січні: в окремі роки, 

наприклад, 2000-ому – максимальне значення 

його становило 4,51 – у Луганську, а умови 

для більшості областей країни були суворими 

і дуже суворими.   

У всі зимові місяці переважає тенде-

нція на зниження індексу Бодмана по всій те-

риторії країни (див. табл. 1 і 2). 

Зазначимо, що індекси холодового 

стресу, до яких належить і індекс Бодмана, 

слід враховувати при дослідженні поширення 

інфекційних епідемій і «холодових» захворю-

вань. Коли температура повітря знижується 

нижче нуля і швидкість вітру велика, то дуже 

швидко може настати обмороження. Існує ще 

один спосіб визначення жорсткості погоди, 

тобто суб’єктивного відчуття людини за 

одночасної дії на неї морозу і вітру – вітро-

холодовий індекс. Розробка перших емпірич-

них формул його викликана прагненням 

збройних сил США підготовити своїх 

солдатів для холодної європейської зими під 

час Другої  світової війни.  Звернулись до   

полярних дослідників Пола Сайпла і Чарльза 

Пассела, які під час другої антарктичної 

експедиції Ричарда Берда провели низку 

експериментів. Вони спостерігали швидкість 

замерзання води у залежності від темпера-

тури повітря і швидкості вітру. Температура 

повітря під час експерименту коливалася від 

-56 ºС до -9 ºС, швидкість вітру від нуля до 

12 м/с. Вчені дістали формулу, яка пізніше 

була перетворена і тепер має такий вигляд  

16,0

16,0

3965,0

37,116215,012,13

vt

vtWCT
,                 

(2) 

де WCT – вітро-холодовий індекс 

(Wind Сhill Тemperature Іndex) (ºС),  t  –  тем-

пература повітря (ºС) ,  v – швидкість вітру 

(км/год) [10, 11]. 

Цей індекс використовується з 2001 

року і дотепер Національною службою пого-

ди США (National Weather Service, NWS) і 

Метеорологічною службою Канади [11]. 

За допомогою вітро-холодового індексу 

– індексу холодового стресу – можна адекват-

но оцінити мороз, дати рекомендації, як одя-

гатись людині і як себе вести за певних умов. 

За формулою (2) нами розраховано 

значення вітро-холодового індексу за мініма-

льної добової температури повітря зимових 

місяців всіх трьох досліджуваних періодів 

для шести станцій, розташованих у різних 

регіонах країни: Житомир, Суми, Кропивни-

цький, Тернопіль, Полтава і Луганськ.  

Результати розрахунків наведено у 

табл. 3 і 4 у вигляді повторюваностей значень 

вітро-холодового індексу за різними градаці-

ями. З таблиць випливає, що за сценарієм 

А1В у грудні-січні протягом першого і дру-

гого періодів може спостерігатись навіть ви-

сокий ризик переохолодження і обмороження 

відкритих ділянок шкіри за 5-10 хвилин на 

деяких станціях (хоча максимальна ймовір-

ність його 1,9 % у Сумах), бо WCT = -40÷-47 

ºC. Найсуворіші умови на ст. Суми у січні-

лютому у період з 2011 по 2030рр.: у 50% ви-

падків – невеликий ризик обмороження (WCT 

= -10÷-27 ºC), дискомфорт, ризик гіпотермії у 

випадку тривалого находження на повітрі без 

відповідного захисту і 13 % – середній ризик 

обмороження відкритих ділянок шкіри протя-

гом 10-30 хвилин (WCT = -28÷-39 ºC). 

У третьому періоді очікується підви-

щення вітрохолодового індексу і у зимові мі-

сяці переважними будуть WCT = 0÷-9 ºC, а це 

означає невеликий ризик обмороження, де-

який дискомфорт. 

Найменш суворі умови у Кіровограді. 

І саме тут вітро-холодовий індекс має тенде-

нцію на зниження протягом усього досліджу-

ваного часу. На решті станцій повторюва-

ність значень WCT у межах -10÷-47 ºC від 

першого до другого періоду зросте, а з 2031 

по 2050 рр. очікується її зменшення.          
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Таблиця 1  

Середні значення індексу Бодмана за перший (І), другий (ІІ) і третій (ІІІ)  періоди та їх зміна (ІІ-І), (ІІІ-ІІ), (ІІІ-І) (сценарій А1В) 

 

№ 

п/п 

Назва 

станції 

Січень Лютий Грудень 

I II III II-I III-II III-I I II III II-I III-II III-I I II III II-I III-II III-I 

1 Житомир 2,40 2,43 2,23 0,03 -0,20 -0,17 2,38 2,42 2,22 0,04 -0,20 -0,16 2,29 2,26 2,25 -0,03 -0,01 -0,04 

2 Вінниця 2,24 2,29 2,09 0,05 -0,20 -0,15 2,24 2,27 2,08 0,03 -0,19 -0,16 2,15 2,14 2,11 -0,01 -0,03 -0,04 

3 Суми 2,50 2,55 2,31 0,05 -0,24 -0,19 2,49 2,52 2,35 0,03 -0,17 -0,14 2,38 2,32 2,25 -0,06 -0,07 -0,13 

4 
Кропивниць-

кий 
2,31 2,45 2,25 0,14 -0,20 -0,06 2,26 2,29 2,11 0,03 -0,18 -0,15 2,24 2,10 2,09 -0,14 -0,01 -0,15 

5 Миколаїв 1,91 2,01 1,76 0,10 -0,25 -0,15 2,01 2,04 1,81 0,03 -0,23 -0,20 1,78 1,80 1,71 0,02 -0,09 -0,07 

6 Ізмаїл 2,00 2,02 1,87 0,02 -0,15 -0,13 2,05 1,92 1,77 -0,13 -0,15 -0,28 1,96 1,92 1,88 -0,04 -0,04 -0,08 

7 Броди 2,40 2,35 2,25 -0,05 -0,10 -0,15 2,38 2,31 2,19 -0,07 -0,12 -0,19 2,30 2,18 2,27 -0,12 0,09 -0,03 

8 Сарни 2,34 2,33 2,18 -0,01 -0,15 -0,16 2,34 2,34 2,17 0,00 -0,17 -0,17 2,23 2,17 2,19 -0,06 0,02 -0,04 

9 Щорс 2,41 2,58 2,23 0,17 -0,35 -0,18 2,41 2,54 2,26 0,13 -0,28 -0,15 2,28 2,30 2,19 0,02 -0,11 -0,09 

10 Тернопіль 2,42 2,37 2,26 -0,05 -0,11 -0,16 2,41 2,35 2,22 -0,06 -0,13 -0,19 2,34 2,22 2,32 -0,12 0,10 -0,02 

11 Умань 2,26 2,33 2,09 0,07 -0,24 -0,17 2,24 2,25 2,08 0,01 -0,17 -0,16 2,15 2,15 2,10 0,00 -0,05 -0,05 

12 Полтава 2,34 2,30 2,16 -0,04 -0,14 -0,18 2,36 2,31 2,19 -0,05 -0,12 -0,17 2,23 2,12 2,10 -0,11 -0,02 -0,13 

13 Харків 2,36 2,47 2,16 0,11 -0,31 -0,20 2,35 2,42 2,20 0,07 -0,22 -0,15 2,25 2,21 2,10 -0,04 -0,11 -0,15 

14 Губиниха 2,23 2,15 2,04 -0,08 -0,11 -0,19 2,25 2,15 2,08 -0,10 -0,07 -0,17 2,15 1,96 1,99 -0,19 0,03 -0,16 

15 Донецьк 2,13 2,19 1,94 0,06 -0,25 -0,19 2,11 2,15 1,95 0,04 -0,20 -0,16 2,04 1,99 1,88 -0,05 -0,11 -0,16 

16 Луганськ 2,38 2,52 2,14 0,14 -0,38 -0,24 2,33 2,47 2,20 0,14 -0,27 -0,13 2,28 2,23 2,07 -0,05 -0,16 -0,21 

17 Сарата 2,07 2,15 1,92 0,08 -0,23 -0,15 2,10 2,06 1,85 -0,04 -0,21 -0,25 1,97 1,97 1,86 0,00 -0,11 -0,11 

18 Мелітополь 1,99 2,04 1,82 0,05 -0,22 -0,17 2,05 2,01 1,86 -0,04 -0,15 -0,19 1,88 1,82 1,71 -0,06 -0,11 -0,17 

19 Джанкой 2,00 2,07 1,82 0,07 -0,25 -0,18 2,02 2,02 1,86 0,00 -0,16 -0,16 1,88 1,82 1,71 -0,06 -0,11 -0,17 

20 Ужгород 1,86 1,88 1,81 0,02 -0,07 -0,05 1,82 1,84 1,64 0,02 -0,20 -0,18 1,88 1,86 1,73 -0,02 -0,13 -0,15 

21 Чернівці 1,98 2,02 1,84 0,04 -0,18 -0,14 2,08 2,04 1,83 -0,04 -0,21 -0,25 1,93 1,96 1,85 0,03 -0,11 -0,08 

22  Ім.Старченка 2,32 2,37 2,15 0,05 -0,22 -0,17 2,29 2,34 2,14 0,05 -0,20 -0,15 2,15 2,18 2,05 0,03 -0,13 -0,10 
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Таблиця 2 

Середні значення індексу Бодмана за перший (І), другий (ІІ) і третій (ІІІ)  періоди та їх зміна (ІІ-І), (ІІІ-ІІ), (ІІІ-І) (сценарій А2) 

 
№ 

     п/п 

Назва 

станції 

Січень Лютий Грудень 

I II III II-I III-II III-I I II III II-I III-II III-I I II III II-I III-II III-I 

1 Житомир 2,41 2,33 2,23 -0,08 -0,10 -0,18 2,20 2,26 1,97 0,06 -0,29 -0,23 2,24 2,04 2,07 -0,20 0,03 -0,17 

2 Вінниця 2,33 2,26 2,26 -0,07 -0,00 -0,07 2,13 2,19 1,93 0,06 -0,26 -0,20 2,19 1,98 2,01 -0,21 0,03 -0,18 

3 Суми 2,52 2,46 2,31 -0,06 -0,15 -0,20 2,34 2,39 2,07 0,05 -0,32 -0,27 2,29 2,14 2,13 -0,15 -0,01 -0,16 

4 Кропивниць-

кий  
2,49 2,38 2,30 -0,11 -0,09 -0,20 2,23 2,26 1,98 0,03 -0,28 -0,25 2,29 2,05 2,09 -0,24 0,04 -0,20 

5 Миколаїв 2,06 2,04 1,88 -0,02 -0,16 -0,19 1,86 1,93 1,70 0,07 -0,23 -0,16 1,86 1,72 1,72 -0,14 0,00 -0,14 

6 Ізмаїл 1,92 1,86 1,77 -0,06 -0,10 -0,15 1,72 1,77 1,60 0,05 -0,17 -0,12 1,76 1,60 1,58 -0,16 -0,02 -0,18 

7 Броди 2,42 2,36 2,27 -0,06 -0,09 -0,15 2,19 2,29 2,00 0,10 -0,29 -0,19 2,28 2,09 2,09 -0,19 0,00 -0,19 

8 Сарни 2,30 2,22 2,10 -0,08 -0,12 -0,20 2,09 2,17 1,88 0,08 -0,29 -0,21 2,15 1,97 1,99 -0,18 0,02 -0,16 

9 Щорс 2,35 2,29 2,17 -0,06 -0,12 -0,19 2,19 2,25 1,97 0,06 -0,28 -0,22 2,19 2,01 2,05 -0,18 0,04 -0,14 

10 Тернопіль 2,48 2,42 2,33 -0,06 -0,10 -0,14 2,25 2,34 2,05 0,09 -0,29 -0,20 2,33 2,13 2,12 -0,2 -0,01 -0,21 

11 Умань 2,37 2,30 2,22 -0,07 -0,09 -0,16 2,15 2,21 1,95 0,06 -0,26 -0,20 2,23 2,01 2,04 -0,22 0,03 -0,19 

12 Полтава 2,55 2,45 2,30 -0,10 -0,15 -0,25 2,31 2,37 2,02 0,06 -0,35 -0,29 2,28 2,11 2,10 -0,17 -0,01 -0,18 

13 Харків 2,56 2,47 2,29 -0,09 -0,18 -0,27 2,33 2,39 2,04 0,06 -0,35 -0,29 2,27 2,12 2,11 -0,15 -0,01 -0,16 

14 Губиниха 2,41 2,35 2,18 -0,06 -0,17 -0,23 2,18 2,25 1,93 0,07 -0,32 -0,25 2,17 2,01 2,02 -0,16 0,01 -0,15 

15 Донецьк 2,35 2,30 2,11 -0,05 -0,19 -0,23 2,11 2,20 1,91 0,09 -0,29 -0,20 2,11 1,98 1,98 -0,13 0,00 -0,13 

16 Луганськ 2,67 2,57 2,33 -0,10 -0,24 -0,34 2,40 2,47 2,10 0,07 -0,37 -0,30 2,35 2,20 2,16 -0,15 -0,04 -0,19 

17 Сарата 2,05 1,99 1,90 -0,06 -0,10 -0,16 1,80 1,86 1,69 0,06 -0,17 -0,11 1,89 1,85 1,71 -0,04 -0,14 -0,18 

18 Мелітополь 2,10 2,07 1,87 -0,03 -0,2 -0,23 1,87 1,97 1,71 0,10 -0,26 -0,16 1,86 1,74 1,76 -0,12 0,02 -0,10 

19 Джанкой 2,03 1,99 1,83 -0,04 -0,16 -0,20 1,83 1,92 1,70 0,09 -0,22 -0,13 1,80 1,68 1,69 -0,12 0,01 -0,11 

20 Ужгород 1,92 1,90 1,80 -0,02 -0,1 -0,12 1,76 1,81 1,68 0,05 -0,13 -0,08 1,84 1,72 1,68 -0,12 -0,04 -0,16 

21 Чернівці 2,16 2,10 2,01 -0,06 -0,1 -0,15 1,09 2,01 1,79 0,11 -0,22 -0,11 2,01 1,84 1,82 -0,17 -0,02 -0,19 

22 Ім.Старченка 2,35 2,27 2,19 -0,08 -0,09 -0,17 2,14 2,20 1,93 0,06 -0,27 -0,21 2,20 1,98 2,02 -0,22 0,04 -0,18 
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а) 

 
б) 

Ряд 1 – S за 1986-2005 рр.; Ряд 2 – S – за 2011-2030 рр.; Ряд 3– S –2031-2050 рр. 

                        1-22 – номери досліджуваних станцій 

 

              Рис. 1 – Індекс Бодмана для сценаріїв А1В (а) і А2 (б). Січень 

 

За сценарієм А2 повторюваність вітро-

холодового індексу в межах 0 ÷ -9 ºC 

переважає у січні-грудні всіх трьох періодів за 

винятком січня 1981-2005 рр., коли максимум 

повторюваності його припадає на -10÷-27 ºC. 

Слід зазначити, що повторюваність WCT 

≥ 0 і 0÷-9 ºC за сценарієм А2 суттєво пере-

вищить повторюваність цих градацій за сцена-

рієм А1В, тобто саме за останнім сценарієм 

очікуються більш суворі зимові умови.  

Зауважимо, що збільшує ризик обморо-

ження вологий одяг (взуття), погане харчуван-

ня, відсутність гарячої їжі, неможливість зігрі-

тись, хвороба. 

Взимку в цілому кількість смертельних 

випадків може зменшитись через підвищення 

середньої температури у цей сезон, але очіку-

вані сполучення низької температури повітря і 

вітру в окремі дні в майбутньому можуть приз-

вести до обморожень різного ступеня, вплива-

тимуть на поширення інфекційних епідемій та 

«холодових» захворювань.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Станції

Ін
д

е
к
с
 Б

о
д

м
а
н

а

Ряд1

Ряд2

Ряд3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Станції

Ін
д

е
к
с
 Б

о
д

м
а
н

а

Ряд1

Ряд2

Ряд3



Man and environment. Issues of neoecology. 30, 2018 

 

24 

 

                                                                Таблиця 3 

Повторюваність (%) вітро-холодового індексу WCT (сценарій А1В) 

 
 

Назва станції 

 

1986-2005 2011-2030 2031-2050 

Градації, ºС Градації, ºС Градації, ºС 

> 0 0÷-9 -10÷-27 -28÷-39 -40÷-47 > 0 0÷-9 -10÷-27 -28÷-39 -40÷-47 > 0 0÷-9 -10÷-27 -28÷-39 -40÷-47 

Січень 

Житомир 0,2 58,1 37,9 3,5 0,3 - 50,8 43,4 5,8 - 2,1 62,6 33,7 1,6 - 

Суми - 43,1 46,3 9,4 1,3 - 35,3 50,0 13,5 1,1 1,6 54,5 39,0 4,8 - 

Кропивницький 1,6 62,4 33,1 2,9 - 0,3 51,5 45,3 2,9 - 5,6 67,6 26,0 0,8 - 

Тернопіль 0,2 55,5 40,5 3,2 0,6 - 50,6 46,3 2,9 0,2 1,8 59,8 37,4 1,0 - 

Полтава 1,0 52,9 40,5 5,3 0,3 0,5 43,4 45,8 10,0 0,3 5,2 64,7 27,3 2,9 - 

Луганськ 1,0 48,7 45,0 4,2 1,1 1,1 45,0 43,4 9,7 0,8 5,2 61,3 32,1 1,5 - 

Лютий 

Житомир 1,8 49,0 43,0 5,5 0,7 - 52,0 42,1 5,5 0,4 2,3 60,5 34,2 3,0 - 

Суми - 37,0 52,2 8,7 1,9 0,2 35,8 49,2 13,1 1,8 0,2 46,7 45,3 7,4 0,4 

Кропивницький 3,4 54,5 39,6 2,5 - 1,1 58,2 36,6 4,1 - 3,2 66,7 29,2 0,9 - 

Тернопіль 2,3 51,9 40,5 5,3 - 0,7 56,1 36,8 6,2 0,2 3,2 58,2 37,2 1,4 - 

Полтава 0,9 45,0 45,5 8,3 0,4 0,2 46,7 43,7 8,5 0,9 0,7 58,1 36,8 4,4 - 

Луганськ 1,8 44,8 45,8 6,2 1,4 1,1 47,8 45,7 5,5 - 1,6 56,6 40,2 1,6 - 

Грудень 

Житомир 2,3 67,7 27,4 2,6 - 9,4 60,0 29,0 1,5 0,2 3,7 70,3 25,5 0,5 - 

Суми 0,8 47,4 46,6 5,0 0,2 1,5 56,3 38,1 3,7 0,5 3,4 61,1 32,7 2,7 - 

Кропивницький 5,2 64,0 30,3 0,5 - 7,4 63,5 29,0 - - 6,6 74,2 19,0 0,2 - 

Тернопіль 2,1 71,8 23,9 2,3 - 2,6 61,1 35,2 1,1 - 6,1 68,9 24,7 0,3 - 

Полтава 3,4 57,7 36,1 2,6 0,2 5,3 64,7 28,5 1,1 0,3 6,1 69,0 23,5 1,3 - 

Луганськ 1,8 51,9 41,6 4,7 - 6,9 55,6 35,2 2,1 0,2 7,7 65,2 26,5 0,6 - 
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Таблиця 4 

Повторюваність (%) вітро-холодового індексу WCT (сценарій А2) 

 
 

Назва станції 

 

1986-2005 2011-2030 2031-2050 

Градації, ºС Градації, ºС Градації, ºС 

> 0 0÷-9 -10÷-27  -28÷-39  -40÷-47 > 0 0÷-9 -10÷-27  -28÷-39 -40÷-47 > 0 0÷-9 -10÷-27 -28÷-39 -40÷-47 

Січень 
Житомир 0,8 48,2 48,2 2,7 - 1,9 61,9 33,7 2,4 - 3,1 71,5 25,5 - - 

Суми 0,8 40,5 51,9 5,8 1,0 2,3 47,9 42,1 7,7 - 3,1 60,6 34,2 2,1 - 

Кропивницький 1,6 42,9 52,3 3,2 - 4,4 57,4 34,5 3,7 - 4,7 64,7 30,0 0,6 - 

Тернопіль 1,1 47,4 49,8 1,6 - 1,5 58,4 38,4 1,8 - 4,2 65,6 29,5 0,6 - 

Полтава 2,1 41,0 51,9 4,4 0,6 3,5 54,0 35,0 7,4 - 5,0 63,7 30,0 1,3 - 

Луганськ 2,7 34,0 52,4 9,7 1,1 2,6 43,2 45,0 9,2 - 4,0 56,0 37,7 2,3 - 

Лютий 

Житомир 2,3 61,6 33,8 2,3 - 2,5 63,4 31,5 2,7 - 9,9 77,5 12,6 - - 

Суми 0,9 47,6 46,7 4,8 - 1,9 55,0 36,6 6,4 - 4,4 71,9 23,4 0,4 - 

Кропивницький 3,2 61,9 33,3 1,6 - 3,0 61,8 32,0 3,2 - 10,8 76,3 12,9 - - 

Тернопіль 2,8 59,5 36,3 1,4 - 2,8 61,8 33,5 1,8 0,2 6,7 78,4 14,9 - - 

Полтава 3,2 56,1 38,2 2,5 - 3,4 57,3 35,0 4,2 - 8,3 74,3 16,8 0,5 - 

Луганськ 3,0 52,9 40,4 3,7 - 2,1 51,0 37,9 9,0 - 7,4 67,6 24,1 0,9 - 

Грудень 

Житомир 3,4 63,1 33,4 0,2 - 9,4 73,7 16,9 - - 10,8 73,2 16,0 - - 

Суми 1,9 52,7 43,9 1,5 - 6,0 65,3 28,2 0,5 - 8,1 65,3 26,6 - - 

Кропивницький 4,8 57,1 37,9 0,2 - 
11,

6 
67,1 21,3 - - 10,3 70,3 19,4 - - 

Тернопіль 2,4 62,3 35,2 0,2 - 8,5 69,7 21,8 - - 10,5 73,1 16,3 0,2 - 

Полтава 4,0 57,4 37,7 0,8 - 
10,

2 
66,1 23,7 - -- 12,3 64,8 22,7 0,2 - 

Луганськ 5,2 46,8 46,1 1,9 - 6,9 57,6 33,5 1,9 - 10,2 66,6 22,7 0,5  
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Висновки 

У всі зимові місяці переважає тенден-

ція на зниження індексу Бодмана по всій те-

риторії країни, тобто зменшення холодового 

дискомфорту. В середньому за зиму на біль-

шій частині території України будуть домі-

нувати помірно-суворі умови, а у західних і 

південних регіонах – мало суворі. 

Більш жорсткими у першому і третьо-

му періодах є погодні умови лютого, у дру-

гому – січня-лютого (за сценарієм А1В), за 

іншим сценарієм (А2) за весь досліджуваний 

час – січня. У грудні всіх часових проміжків, 

які розглядались, погодні зимові умови 

найм’якші за обома сценаріями. Але найчас-

тіше переважає за обома сценаріями, повто-

рюваність вітро-холодового індексу в межах 

0 ÷ -9 ºC, тобто буде спостерігатись невели-

кий ризик обмороження, деякий дискомфорт. 

Для України, з її низькими показника-

ми тривалості життя, прогностична оцінка 

умов зимового періоду може бути дуже ко-

рисною при розробці профілактичних захо-

дів, спрямованих на мінімізацію впливів фак-

торів ризику смертності населення. У пода-

льшому необхідно щоб система охорони здо-

ров’я, органи управління, цивільної оборони, 

служби соціального захисту нашої країни 

здійснили комплекс організаційних і профі-

лактичних заходів по запобіганню впливу не-

сприятливих наслідків зміни клімату і таким 

чином розв’язали проблему збереження здо-

ров’я людини.  
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