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ДЕЯКІ БІОКЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
В дослідженні представлений аналіз двох біокліматичних показників на території 

Первомайського району Миколаївської області. Їх проаналізовано з точки зору повторюваності 

умов теплового комфорту і дискомфорту з врахуванням різних критеріїв. 

Ключові сова: біокліматичний показник, ЕТ, НЕЕТ. 

 

В исследовании представлен анализ двух биоклиматических показателей на территории 

Первомайского района Николаевской области. Они проанализированы с точки зрения 

повторяемости условий теплового комфорта и дискомфорта с учетом разных критериев. 

Ключевые слова: биоклиматический показатель, ЕТ, НЭЭТ. 

 

The study presents an analysis of two bioclimatic indicators in the territory of the Pervomaisky 

district of the Mykolaiv region. They are analyze in terms of the repeatability of the conditions of thermal 

comfort and discomfort, taking into account different criteria.  

Keywords: bioclimatic indicator, ET, NEET. 

 

Біокліматичні умови території є однією з найважливіших складових рекреаційного 

потенціалу території, оскільки різноманітні характеристики погодних умов впливають на 

людину комплексно, а, отже, залежність її самопочуття від погоди визначається 

комплексом метеорологічних величин і розраховується у вигляді певних показників. Для 

врахування впливу комплексу кліматичних факторів на організм людини використовують 

так звані біокліматичні індекси (показники). Відомі близько 30 біометеорологічних 

показників.  Андреев С.С. поділяє їх на 7 груп, а саме: температурно-вологісні показники; 

температурно-вітрові (індекси холодного стресу); температурно-волого-вітрові (для 

тіньових просторів); індекс патогенності клімату; iндекси патогенності та мінливості 

клімату; індекси континентальності клімату; індекс, що характеризує стан атмосфери. 

У роботі було проведено розрахунок і аналіз одного з таких біокліматичних індексів 

- нормальна еквивалентно-еффективна температури (НЕЕТ). Під еквівалентно-

ефективною температурою розуміють комплексний вплив на людину температури 

повітря, швидкості вітру й відносної вологості і вітру, ефект теплосприйняття якого 

відповідає впливу нерухомого, повністю насиченого вологою повітря при певній 

температурі. Цей показник належить до групи температурно-волого-вітрових показників 

(для тіньових просторів). Для розрахунку НЕЕТ спочатку слід розрахувати еквівалентно-

ефективну температуру (ЕТ) повітря, що належить до тієї ж групи індексів. Вихідними 

даними для оцінки ЕТ послужили середньодобові значення температури повітря, 

швидкості вітру і відносної вологості на метеорологічній станції Первомайськ за кожну 

добу  2014-2018 років. Індекс ЕТ та НЕЕТ визначався за формулою А. Міссенарда: 
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де, t - температура повітря, 
0
С; 

r - відносна вологість повітря, %; 

v - швидкість вітру, м/с. 

НЕЕТ визначається за формулою І.В. Бутьєвої: 

НЕЕТ =  0,8ЕТ +7.                                                        (2)  

В роботі був здійснений розрахунок відповідних значень показника ЕТ та НЕЕТ за 

кожну добу досліджуваного періоду. В таблиці 1 представлена повторюваність різних 

діапазонів рівню комфорту людини, визначена за показником  НЕЕТ. 

 

Таблиця 1.  Повторюваність діапазонів теплової чутливості за індексом НЕЕТ 

 

Рівень комфорту 
Інтервал 

НЕЕТ,
0
С 

2014 2015 2016 2017 2018 Разом 

Теплове навантаження 

сильнее 
>30 0,03 0,14 0,07 0,21 0,00 0,09 

Теплове навантаження 

помірне 
24 – 30 7,16 8,66 8,47 8,73 10,38 8,68 

Комфортно-тепло 18 – 24 22,67 21,34 20,94 20,89 25,82 22,33 

Комфорт (помірно-тепло) 12 – 18 20,75 18,22 18,27 20,34 16,06 18,73 

Прохолодно 6 – 12 15,55 20,92 14,31 16,78 15,27 16,57 

Помірно прохолодно 0 – 6 19,18 20,07 20,01 18,49 12,98 18,15 

Дуже прохолодно -6 – 0 9,18 8,56 13,49 9,66 13,94 10,97 

Помірно холодно -12 – -6 3,36 1,51 3,18 3,77 4,14 3,19 

Холодно -18 – -12 1,71 0,55 1,16 0,72 1,34 1,10 

Дуже холодно -24 – -18 0,34 0,03 0,10 0,41 0,07 0,19 

Загроза обмороження  < -24 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

 

Проаналізувавши табл. 1, можна дійти висновку, що найбільшу повторюваність 

мають умови, які характеризуються як комфортно-тепло, комфорт (помірно-тепло), 

прохолодно, помірно прохолодно. Найбільше значення показника НЕЕТ спостерігалось у 

строк 15 годин 8 липня 2015, найменше у строк 3 години 30 січня 2014. 

Існують різні погляди щодо комфортності умов для людини за показником НЕЕТ. 

Так, дослідники із США вважають, що комфортним є діапазон температур 17,2 – 21,7 
о 
С. 

М.Є. Маршак вважає, комфортним діапазон 13,5 – 18 
о 
С. За класифікацією В.Ю. 

Мілєвського комфортним є діапазон 10-18 
о
С.  

Далі в роботі було проаналізовано теплий період году (місяці з травня по вересень за 
2014—018 роки). На рис. 1 представлено повторюваність випадків комфортних умов, а 
також випадків дискомфорту, пов‘язаного з холодом і зі спекою. 

За критерієм, запропонованим дослідниками з США, умови були комфортними у 17% 
випадків, дискомфорт пов'язаний з холодом спостерігався у 66,1%, зі спекою у 16,9% 
випадків. За критерієм, встановленим М.Є. Маршаком, комфортними умови були у 14,7% 
випадках, дискомфорт пов‘язаний з холодом зафіксовано у 54,2% випадків, а  дискомфорт, 
пов'язаний зі спекою, у  31,1% випадків.  А за критерієм В.Ю. Мілєвського  комфорт 
спостерігається у 24,4 % випадках, дискомфорт, пов'язаний з холодом, зафіксовано  у  
44,5%, дискомфорт, пов'язаний з теплом, зафіксовано  у  31,1%. 
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Отже, можна дійти висновку, що у  Первомайському районі Миколаївської області 

найбільшу повторюваність мають умови, які характеризуються як «комфортно-тепло». 

Що стосується теплого періоду року, переважають дискомфортні умови,  пов‘язані з 

холодом; повторюваність цих умов в залежності від встановленого критерію складає 44,5-

66,1 %. 
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