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ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН МАКСИМАЛЬНОЇ  ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ 

ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ′Я НАСЕЛЕННЯ 

 
Мета. Виявлення тенденцій  зміни (по фактичних і сценарних даних) екстремальної температури 

повітря, як складової температурного режиму, в різних регіонах України в умовах глобальних змін клімату.  

Методи. Системний аналіз, статистичні методи. 

Результати. Часовий розподіл характеристик режиму максимальної температури повітря  дослі-

джено на основі результатів спостережень на станціях, розташованих у різних регіонах України, за певні 

доступні періоди: Ужгород (1946-2018 рр.), Харків (1936-2005 рр.), Одеса (1894-2005 рр.), а також за 

сценаріями низького (RCP2.6), середнього (RCP4.5) та високого (RCP8.5) рівнів викидів парникових га-

зів. При цьому температура повітря ≥ 25°С вважалась високою (дні з максимальною температурою в ме-

жах 25,0-29,9°С – жаркі), ≥ 30°С – дуже високою (дні з такою температурою – аномально жаркі). Вияв-

лено тенденції зміни екстремальної температури повітря, як складової температурного режиму, в різних 

регіонах України в умовах глобальних змін клімату. Досліджено динаміку максимальної температури 

повітря та її характеристик у ХХ і початку ХХІ століть. Проаналізовано очікувані часові зміни максима-

льної температури повітря та кількості днів з високою температурою з 2021 по 2050 рр. за сценаріями 

RCP2.6, RCP4.5 та RCP8.5. Визначено найвищі добові температури повітря, можливі 1 раз у 100  років, а 

також ймовірність максимальної добової температури вище 30°С за сценарієм RCP4.5. Своєчасне перед-

бачення змін клімату допоможе оцінити їх вплив на людину і природні системи, що буде сприяти розро-

бці та прийняттю превентивних заходів, спрямованих на мінімізацію  негативного впливу таких змін.  

Висновки. Процеси потепління клімату в Україні активізуються. Виявлено чітку тенденцію на 

зростання   середнього   максимуму  температури  повітря  взимку  зі  швидкістю  0,17-0,39ºС/10 років. 

Відносно кліматичної норми цей показник в основному підвищився, найбільше (до 3,3ºС) у січні на пів-

нічному сході країни. У майбутньому такі аномалії будуть зростати.  Виявлення  взаємозв’язку між клі-

матом і здоров’ям є основою для прийняття захисних заходів стосовно ризиків для здоров’я населення, 

пов’язаних з кліматом.   

КЛЮЧОВІ СЛОВА: максимальна температура повітря, жаркі дні, аномально жаркі дні, анома-
лії температури, сценарій змін клімату, здоров′я населення  
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TRENDS OF CHANGES OF MAXIMUM AIR TEMPERATURE IN UKRAINE AS AN 

IMPACT FACTOR ON POPULATION HEALTH  
Purpose. The aim of this research is detection of trends of changes (according to fact and scenario data) 

of extreme air temperature as a component of thermal regime in different regions of Ukraine because of global 

climate change.  

Methods. System analysis, statistical methods. 
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Results. Time distribution of maximum air temperature regime characteristics based on results of obser-

vations on the stations located in different regions of Ukraine during certain available periods: Uzhgorod (1946-

2018), Kharkiv (1936-2005), Оdessа (1894-2005), аnd also according to scenarios of low  (RCP2.6), medium 

(RCP4.5) and high (RCP8.5) levels of greenhouse gases emissions. Meanwhile, air temperature ≥ 25°С was con-

sidered high (days with maximum temperature within 25,0-29,9°С are hot),  ≥ 30°С was considered very high 

(days with such temperature are abnormaly hot). Trends of changes of extreme air temperatures were identified 

as a component of thermal regime in different regions of Ukraine within global climate changes. Dynamics of 

maximum air temperature and its characteristics in ХХ and beginning of ХХІ centuries were researched. Ex-

pected time changes of maximum air temperature and number of days with high temperature during 2021-2050 

were analyzed by RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 scenarios. There were identified the highest day air temperatures 

possible once in a century and also possibility of maximum day temperature more than 30°С  by RCP4.5 scenar-

io. Well-timed prediction  of climate changes will help evaluate their impact on human and natural systems 

which will be useful for development and taking preventive measures towards minimization of negative influ-

ence of such changes.  

Conclusions. Processes of climate warming in Ukraine are activating. There was determined a strong 

trend on increasing of average maximum of air temperature in winter with speed 0.17-0,39 degrees centigrade/10 

years. According to climatic  norm this index mainly increased mostly (up to 3,3 degrees centigrade) in January 

in North-East of the country. In future such anomalies will grow. Determination of correlation between climate 

and health is the base for taking protective measures against perils for population health connected with climate. 

KEYWORDS: maximum air temperature, hot days, abnormally hot days, temperature anomalies, climate 

change scenarios, population health 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В УКРАИНЕ  

КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ     
Цель. Выявление тенденций изменения (по фактическим и сценарным данным) экстремальной 

температуры воздуха, как составляющей температурного режима, в разных регионах Украины в услови-
ях глобальных изменений климата.  

Методы. Системный анализ, статистические методы. 
Результаты. Временное распределение характеристик режима максимальной температуры возду-

ха на основе наблюдений на станциях,  расположенных в разных регионах Украины, за определѐнные 
доступные периоды: Ужгород (1946-2018 гг.), Харьков (1936-2005 гг.), Одесса (1894-2005 гг.), а также 
для сценариев  низкого (RCP2.6), среднего (RCP4.5) и высокого (RCP8.5) уровней выбросов парниковых 
газов. При этом температура воздуха ≥ 25°С считается высокой (дни с максимальной температурой в 
пределах 25,0-29,9°С называют горячими), а температура ≥ 30°С – очень высокой (дни с такой темпера-
турой считаются аномально жаркими). Выявлены тенденции изменения экстремальной температуры воз-
духа в разных регионах Украины в условиях глобальных изменений климата. Исследована динамика 
максимальной температуры воздуха и еѐ характеристик в ХХ и начале XXI веков. Проанализированы 
ожидаемые временные изменения максимальной температуры воздуха и количества дней с высокой тем-
пературой с 2021 по 2050 гг. по сценариям RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5. Определены самые высокие суточ-
ные температуры воздуха, возможные 1 раз в 100 лет, а также вероятность максимальной суточной тем-
пературы выше 30°С по сценарию RCP4.5. Своевременное предвидение изменений максимальной темпе-
ратуры воздуха поможет оценить влияние на человека и природные системы, что будет способствовать 
разработке и принятию превентивных мероприятий, направленных  на минимизацию негативного влия-
ния этих изменений.  

Выводы. Процессы потепления климата в Украине активизируются. Выявлена четкая тенденция 
роста среднего максимума температуры воздуха зимой со скоростью 0,17-0,39°С/10 лет. Относительно 
климатической нормы этот показатель в основном повысился, больше всего (до 3,3°С) в январе на севе-
ро-востоке страны. В будущем такие аномалии будут расти. Выявление взаимосвязи между изменениями 
климата и здоровьем является основой для принятия защитных мер в отношении рисков для здоровья 
населения, связанных с климатом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: максимальная температура воздуха, жаркие дни, аномально жаркие дни, 
аномалии температуры, сценарий изменения климата, здоровье населения  

 

Вступ 

Останнім часом, як в  багатьох країнах 
світу, так і в Україні, багато уваги приділя-
ється вивченню сучасних і можливих змін 
клімату. При цьому для виявлення та оцінки 

змін клімату, зазвичай, використовують такі 
кліматологічні показники, як середні річні, 
середні місячні, екстремальні значення різ-
них метеорологічних величин.  Наразі прові-
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дною в проблемі змін клімату є оцінка дина-
міки екстремальної температури повітря.  

Одним з наслідків потепління клімату 

є зростання кількості днів з аномально висо-

кою температурою, а через це – підвищення 

захворюваності і смертності населення. У 

періоди літньої жари за даними більше, ніж 

п’ятидесяти європейських досліджень, най-

більш високі показники смертності зафіксо-

вано серед людей похилого віку, які страж-

дали на хронічні захворювання кровотворної  

системи, органів дихання, діабетом, госпіта-

лізованих осіб, а також людей, що мешкали 

у містах (порівняно з передмістям) [1]. Взи-

мку підвищення температури до додатних 

значень на фоні від’ємних несе потенційну 

загрозу для здоров’я і психологічного стану 

людини. У ці періоди зростає кількість  

травм, хвороб кровотворної  системи, звер-

нень до лікаря з приводу поганого самопо-

чуття тощо. Різкі перепади температури в 

поєднанні з коливаннями атмосферного тис 

ку шкідливі для людей, що страждають на 

захворювання серцево-судинної та нервової 

систем. Навіть здорова людина може відчу-

вати безпричинну млявість, втому, зниження 

життєвої енергії [2].  

За оцінками Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ), кліматичні зміни 

наразі є причиною приблизно 150 тис. пе-

редчасних смертей у світі (0,3% від загальної 

кількості смертей) і 55000000 людини-років 

непрацездатності на рік (0,4% від загальної 

непрацездатності) [3]. 

Згідно з перспективними оцінками, 

зміни клімату у ХХІ сторіччі будуть вплива-

ти на самопочуття людини, головним чином, 

посилюючи існуючі проблеми здоров’я [4].  

Метою дослідження є виявлення тен-

денцій  зміни (по фактичних і сценарних да-

них) екстремальної температури повітря, як 

складової температурного режиму, в різних 

регіонах України в умовах глобальних змін 

клімату.  

 

Об’єкти та методи дослідження 

 
У П’ятій оцінній доповіді Міжурядової 

групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) 
зазначено, що середня глобальна приземна 
температура повітря з 1951 по 2012 рік під-
вищилась на 0,72 °С [4], за період 1880-2012 
рр. – на 0,85 °С (0,65-1,06 °С), причому зрос-
тання температури відбувається нерівномір-
но по поверхні Землі [5]. За даними [6, 7] 
найтеплішим для всієї Земної кулі виявився 
1998 рік, менш теплими – 2005 і 2010 роки. 

Динаміка регіонального клімату Укра-
їни значною мірою уособлює характерні ри-
си змін глобального клімату: він чутливий 
до змін глобального клімату, що підтвер-
джується подібністю багаторічного ходу 
аномалій їх. Дослідження, проведені вчени-
ми країни за фактичними даними метеоро-
логічних спостережень протягом двадцятого 
століття, дозволили встановити ефект сезон-
но-географічного вирівнювання кліматично-
го поля приземних температур під впливом 
глобального потепління. За цей період поте-
пліли, головним чином, північні регіони 
України в холодне півріччя. При цьому це 
потепління значно перевищує глобальний 
рівень, який практично співпадає з середнім 
для всієї території України. Найбільше зрос-
ла температура повітря в окремі зимові мі-
сяці у Поліссі і Лісостепу [8]. 

Слід зазначити, що швидкість потеп-
ління зростає. Якщо за період 1960-2010 рр. 

швидкість зміни середньої, мінімальної та 
максимальної температури за рік становила 
приблизно 0,3 °С/10 років, то протягом 
1981-2010 рр. – вже в середньому 0,5 °С/10 
років [9]. При цьому середня річна темпера-
тура повітря відносно кліматичної норми 
(1961-1990 рр.) стала вищою на 0,8 °С з 
1991 по 2014 рр.. Найбільший вплив на 
зміни річної температури України мали 
літній та зимовий сезони: їх середня темпе-
ратура за останній період зросла на 1,3 та 
0,9 °С відповідно. При цьому суттєвіше 
підвищилась температура повітря у січні 
(2,3 °С) та липні (1,4 °С) [10]. 

Зростання середньої за рік та місяць 
температури повітря зумовлено збільшен-
ням мінімальної та максимальної темпера-
тури впродовж року. При цьому у холодний 
період відмічається суттєве зростання 
мінімальної температури, а в теплий – мак-
симальної  [11]. 

Суттєве зростання максимальної і мі-
німальної температури зумовило скорочен-
ня тривалості холодного періоду (5-28 
днів), кількості морозних днів та пом’як-
шення суворості зими.  Тривалість літнього 
періоду збільшилась.  

Підвищення максимальної температу-
ри зумовило збільшення кількості спекотних 
днів (коли максимальна температура повітря 
перевищувала 25 та 30°С), тривалості періо-
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дів з такою температурою та їх кількості. У 
багатьох регіонах збільшення кількості спе-
котних днів супроводжується підвищенням  
відносної вологості, тобто зростає кількість 
днів із задухою, яка несприятливо впливає 
на самопочуття та здоров’я людини [12].  

Дослідження, які проведені під керів-
ництвом В.Ф. Мартазинової [13, 14], вияви-
ли, що часова неоднорідність у ході глоба-
льної температури повітря, зумовлена де-
якими змінами в характері великомасштаб-
ної атмосферної циркуляції за останні 100 
років. В результаті чого зима наприкінці 
століття стала дощовою і теплою, а літо – 
дощовим і прохолодним. 

Зміни у циркуляційних процесах стали 
результатом змін глобального клімату, а це в 
свою чергу призводить до помітних змін 
клімату окремих регіонів.    

Дослідження високих температур 
здійснюється, перш за все, на основі  аналізу 
переходу температури через задані межі. За 
даними [15, 16]  температура повітря ≥ 25°С 
вважається високою (дні з максимальною 
температурою в межах 25,0-29,9°С назива-
ють жаркими), а температура ≥ 30°С – дуже 

високою (дні з такою температурою вважа-
ються аномально жаркими). У цьому дослі-
дженні будемо дотримуватись саме таких 
формулювань. 

Для території України максимальна 
температура повітря, що досягає в півден-
них, південно-східних і східних областях 35 
°С та вище, є небезпечною, а температура ≥ 
40 °С – особливо небезпечною. В західних, 
північних, північно-східних областях небез-
печною вважається температура 30 °С та 
вище, а особливо небезпечною – температу-
ра 35 °С та вище [17].  

Саме такі перевищення найчастіше 
досліджуються [18, 19, 20, 21]. Аналізується 
тривалість періодів перевищення даних по-
рогів (в днях та годинах), обчислюється 
ймовірність їх настання, визначаються та 
класифікуються синоптичні ситуації за яких 
вони спостерігаються. 

Своєчасне передбачення змін клімату 
наразі допоможе оцінити їх вплив на людину 
і природні системи, що буде сприяти розро-
бці та прийняттю превентивних заходів, 
спрямованих на адаптацію та пом’якшення 
негативного впливу таких змін.  

Результати та обговорення 

Повторюваність переходу максималь-
ної добової температури повітря через задані 
межі, які згадувались вище, досліджено на 
основі результатів спостережень на станціях, 
розташованих у різних регіонах країни, за 
певні доступні періоди: Ужгород (1946-2018 
рр.), Харків (1936-2005 рр.), Одеса (1894-
2005 рр.), а також за сценаріями (RCP2.6),  
середнього (RCP4.5) і високого (RCP8.5) рі-
внів  викидів парникових газів.  

У табл. представлено ймовірність кількості 
днів з високою температурою у місяці, коли 
вона була зареєстрована. Результати розра-
хунків показують, що жаркі дні у досліджу-
ваних регіонах країни, спостерігаються кож-
ного року з травня по вересень (в Ужгороді 
ще й у квітні). Найчастіше вони виявляються 
у липні: в Одесі і Харкові (в середньому 18 і 
12,5 дні на рік відповідно), в Ужгороді – у 
серпні (в середньому 13,6 дні на рік).  

 
Таблиця   

Повторюваність кількості днів з високою температурою (фактичні дані) 

 

Градації, 

°С 

Місяць  

4 5 6 7 8 9 10 11 

Ужгород 

25,0-29,9 1,2 6,9 11,6 13,2 13,6 6,3 0,3 - 

30,0-34,9 - 0,6 2,9 6,3 5,2 0,7 - - 

35,0-39,9 - - 0,01 0,3 0,6 0,01 - - 

Харків 

25,0-29,9 0,3 6,1 10,6 12,5 12,0 4,1 0,2 - 

30,0-34,9 0,02 0,7 3,5 6,4 4,5 0,4 - - 

35,0-39,9 - - 0,05 0,6 0,4 - - - 

Одеса 

25,0-29,9 0,08 2,4 9,0 17,0 15,8 3,6 0,1 0,01 

30,0-34,9 - 0,1 1,1 4,2 3,2 0,2 0,01 - 

35,0-39,9 - - 0,01 0,1 0,06 - - - 
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Аномально жаркі дні кожного року 
спостерігаються з червня по серпень з най-
більшою повторюваністю у липні (майже 
однаковою у Харкові та Ужгороді). Від 3 до 
6 раз на 10 років у липні-серпні можливі 
значення максимальної за добу температури 
повітря вище 35 °С у Харкові і Ужгороді, в 
Одесі – рідше (приблизно 1 раз на 10 років). 

На рис. 1-3  показано зміну у часі ма-
ксимальної добової температури повітря, 
осередненої по десятиріччях (середнього 
максимуму) на станціях, розташованих в 
різних регіонах країни, за доступні періоди 
спостережень та визначено лінійний тренд і 
його рівняння.  

Аналіз наведених рисунків дозволяє 
зробити наступні висновки. Взимку у всіх 
досліджуваних регіонах України від одного 
десятиріччя до іншого чітко прослідкову-
ється тенденція на зростання середнього 
максимуму температури з середньою швид-
кістю від 0,17 до 0,39 °С/10 років. Не така 
однозначна ситуація влітку: в Ужгороді 
спостерігається загальна тенденція на зрос-
тання середнього максимуму температури, 
особливо, починаючи з 70-их років минуло-
го століття і до сьогоднішнього часу (з 25,0 
°С до 27,9  С), в Одесі і Харкові – тенденція 
на незначне зниження (правда, тут вихідні 
дані обмежені 2005 роком). 

 

 
Січень 

 

 
Липень 

 

Рис. 1 –  Часовий хід максимальної добової температури повітря (°С) 
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Липень 

Рис. 2 –  Часовий хід максимальної добової температури повітря (°С) 

 осередненої по десятиріччях (Харків) 

 
Січень 

 
Липень 

 
Рис. 3 –  Часовий хід максимальної добової температури повітря (°С) 
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Відомо, що в останньому віковому 

ході максимальної температури у літні 

місяці в Одесі тенденція до змін макси-

мальної температури за трендом незначна, 

але в останні роки максимальна температу-

ра підвищується. За даними О.О. Світлич-

ного [22]  коефіцієнт лінійного тренду се-

редньої максимальної  добової  температу-

ри в середньому за літо в Одесі становив 

0,77 °C/100 років, а найбільшої з добових 

максимумів – 1,17 °C/100 років.  

На рис. 4 представлено різниці між 

середнім максимумом температури за пев-

ний період і нормою протягом року.  

 

 
Ужгород (1991-2005 рр.) 

 
                                                            Ужгород (2006-2018 рр. ) 

 
                                                                     

                                                                   Харків (1991-2005 рр.) 

 

 
Одеса (1991-2005 рр.) 

 

Рис. 4 – Аномалії середнього максимуму температури повітря (°C) відносно норми 
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У період з 1991 по 2005 рік середня 
максимальна добова температура в основ-
ному зросла, причому найбільше – взимку у 
Харкові (до 3,3 °C у січні), влітку – до 2,0 °C 
в Одесі, але в окремі місяці вона трохи зме-
ншилась. За період 2006-2018 рр. в Ужгороді 
середній максимум у всі місяці протягом 
року перевищує норму (до 2,9  °C у червні).   

На рис. 4 добре видно, що характер 
змін аномалій протягом року у досліджува-
них регіонах різниться. Так, найбільше під-
вищення середнього максимуму (приблизно 
на 1,9 °C)  відбулось в цілому за зиму на пів-
нічному сході країни, а найменше значення 
аномалії тут (приблизно 0,2 °C) – влітку. На 
заході та півдні країни щонайбільше (на 1,4 
°C) зріс середній максимум температури влі-
тку, а восени в Ужгороді він в середньому за 
сезон зменшився на 0,1 °C, а в Одесі – міні-
мально підвищився (на 0,2 °C).   

Абсолютний максимум температура 
повітря, який зареєстрований у різних регіо-
нах країни за досліджувані нами періоди:  в 
Ужгороді 38,6 °C (1952 р.), Харкові 37,6 °C 
(1996 р.),  Одесі 36,8 °C (1998 р). Слід зазна-
чити, що за даними [23] у Харкові найвища 

температура (39,8 °C) була зафіксована у 
2010 році.  

Схожі результати отримано в моно-
графії [24], де було показано, що максималь-
на температура у західних областях та на 
крайньому північному сході знижується у 
1961-2000 рр. порівняно з періодом 1961-
1990 рр., що можна пояснити зміною цирку-
ляційних умов – почастішанням надходжен-
ня вологого морського повітря з Атлантики 
та холодних північних повітряних мас. 

Для прогнозування змін кліматичної 
системи використовуються кліматичні мо-
делі різних рівнів складності. Ці моделі ро-
зраховують зміни на основі набору сценаріїв 
антропогенних впливів. У П’ятій доповіді 
МГЕЗК використовувся новий набір сце-
наріїв, а саме: Репрезентативні траєкторії 
концентрацій (РТК або  Representative  
concentration  path  –  RCP2.6, RCP 4.5, RCP 
6.0 і RCP 8.5). Вони відповідають різним 
майбутнім антропогенним емісіям парнико-
вих газів протягом XXI сторіччя. Відміннос-
ті в емісіях пов’язані з різноманітними мож-
ливими шляхами соціально-економічного 
розвитку світу [25]. 

 

 
Ужгород 

 
Харків 

 
Одеса 

Рис. 5 – Аномалії середнього максимуму температури повітря (°C)   

для різних сценаріїв відносно норми 
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На рис. 5 наведено результати порів-
нянь очікуваних значень середньої максима-
льної температури повітря за сценаріями 
RCP2.6, RCP4.5 і RCP8.5 та результати їх 
порівнянь з кліматичною нормою для різних 
регіонів країни. 

На рис. 6-8 в якості прикладу наведе-

но очікувану динаміку найвищої максима-

льної добової температури повітря у січні 

та липні з 2021 по 2050 рр. за сценарієм 

RCP 2.6 на трьох станціях.  

 
Січень 

 
Липень 

Рис. 6 – Динаміка абсолютного максимуму температури повітря (°C) 2021-2050 рр. (RCP 2.6) – Ужгород 
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Рис. 7 – Динаміка абсолютного максимуму температури повітря (°C) 2021-2050 рр. (RCP 2.6) – Харків 
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     Липень 

Рис.  8 – Динаміка абсолютного максимуму температури повітря (°C) 2021-2050 рр. (RCP 2.6) – Одеса 
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Рис.  9 – Очікувана кількість днів з температурою вище 25 °С за різними сценаріями 
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Визначений лінійний тренд, який ха-
рактеризує динаміку цієї температури за 
тридцять років, показує, що зміни її у різних 
регіонах не будуть однаковими. Так в Ужго-
роді очікується підвищення максимальної 
добової температури і взимку, і влітку зі 
швидкістю 0,41 і 0,46 °С/10 років відповідно. 
У Харкові можливе зниження її на 0,17 °С/10 
років у січні та 0,46 °С /10 років у липні. В 
Одесі максимальна добова температура   у  
січні  зростатиме  (0,26 °С/10 років),  у  липні  
–  знизиться (0,08 °С/10 років). 

Згідно проведених нами розрахунків 
на основі сценаріїв RCP2.6, RCP4.5 і RCP8.5 
дні з температурою вище 25 °С на заході, 
північному сході і півдні країни за всіма 
сценаріями очікуються щорічно з квітні по 
жовтень, але в окремі роки вони можуть 
спостерігатись у березні та листопаді, прав-
да, всього по 1-2 випадки за 30 років (рис. 9). 
Найбільша кількість їх, в середньому, при-
падає на липень: в Ужгороді – 13-22, Харко-
ві – 16-25, Одесі – 25-29 днів. З рисунків ви-
дно, що за сценарієм RCP2.6 на заході і пів-
дні країни максимальна кількість днів з ви-
сокою температурою можлива у всі місяці, 
на північному сході – з квітня по червень (а з 
липня по вересень тут найбільша кількість їх 

за сценарієм RCP8.5). В окремі роки в Одесі 
та Харкові кількість днів з максимальною 
температурою вище 25 ºС у липні і серпні 
може спостерігатись навіть впродовж всього 
місяця. Слід зазначити, що результати роз-
рахунків за трьома сценаріями найчастіше 
суттєво різняться.   

Якщо порівняти очікувані показники з 
фактичними (див. табл.), то можна  зазначи-
ти наступне. В Ужгороді за сценарієм 
RCP2.6, зазвичай, кількість днів з високою 
температурою за різними градаціями є ви-
щою, за сценарієм RCP8.5 – нижчою, за сце-
нарієм RCP4.5 – не так все однозначно. В 
Одесі кількість днів з максимальною за добу 
температурою повітря ≥ 25 °С  в основному 
зростатиме за всіма сценаріями. А от у липні 
і серпні (RCP2.6, RCP4.5),  травні-липні  
(RCP8.5)  кількість  жарких  днів  (25,0-29,9 
°С) зменшиться, але суттєво зросте у ці ж 
місяці кількість аномально жарких (з темпе-
ратурою ≥ 30 °С. У Харкові повторюваність 
днів з високою температурою, яка очікуєть-
ся, в основному буде вищою за фактичну, 
особливо з серпня по жовтень (RCP2.6), за 
сценарієм RCP8.5 – крім травня-липня; а за 
сценарієм RCP4.5 – співвідношення між ци-
ми показниками діаметрально протилежне.  

 

 
     

Рис. 10 – Просторовий розподіл імовірності (%) максимальної  температури повітря вище 30 ºС 

(липень – RCP4.5) 
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Важливе значення мають імовірнісні 
характеристики, які широко використову-
ються в практиці обслуговування різних 
напрямів діяльності людини. Імовірнісні 
значення метеорологічної величини можна 
визначити аналітично на основі функції її 
розподілу. На практиці цю задачу часто 
вирішують за допомогою емпіричної кривої 
інтегрального розподілу, для  побудови якої 
розроблено різні методи. Найбільш поши-
реними в кліматології є гістограмний і ро-
зрахунковий методи. У даній роботі криві 
інтегрального розподілу будувалась гістог-
рамним  методом. Виходячи з того, що роз-
поділ максимальної температури повітря у 
липні близький до нормального закону, для 
побудови емпіричної кривої інтегрального 
розподілу вище заданої межі нами викорис-
товувалась напівлогарифмічна клітчатка 

спрямлення. На основі побудованих кривих 
визначались імовірнісні характеристики для 
двадцяти семи станцій країни на основі 
сценарію RCP4.5.  

Аналіз здобутих результатів показав, 
що найвищі  температури,  можливі  1  раз  
у  100  років – ≥  44,9 ºС  і  50 років – ≥ 44,2 
ºС, очікуються на південному сході країни 
(ст. Пришиб). У цьому ж регіоні найбіль-
ших значень досягає і ймовірність макси-
мальної добової температури вище 30 °С 
(56%). В цілому зростання максимальної 
температури та її певної ймовірності очіку-
ється з північного заходу на південний схід 
країни  (рис. 10). 

Тому розуміння взаємозв’язку між 
кліматом і здоров’ям є основою для прийн-
яття захисних заходів у відношенні ризіків 
для здоров’я, пов’язаних з кліматом.   

 
Висновки 

Процеси потепління клімату в Україні 
активізуються. Виявлено чітку тенденцію 
на зростання   середнього   максимуму  те-
мператури  повітря  взимку  зі  швидкістю  
0,17-0,39 ºС/10 років. Відносно кліматичної 

норми цей показник в основному підвищи-
вся, найбільше (до 3,3 ºС) у січні на північ-
ному сході. У майбутньому такі аномалії 
будуть зростати. 
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