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1. ЗМІНИ СЕРЕДНЬОЇ МІСЯЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ АТМОСФЕРНОГО 
ПОВІТРЯ 
 

У зв’язку з тим, що за останні роки кінець XX cт. і початок XXI ст. 
відбуваються глобальні зміни клімату, виникла потреба їх дослідити, 
насамперед це стосується основних метеорологічних величин – температури 
повітря і кількості опадів. Зважаючи на вище викладене, було проведено 
порівняння середньої температури повітря за 1991–2010 рр. з кліматологічною 
стандартною нормою (1961–1990 рр.), щоб виявити зміни, що відбулися у 
температурному режимі за останні 20 років. 

Встановлено, що у Києві за період 1991 – 2010 рр. середня температура 
повітря у січні, лютому, липні та серпні була вища на 2,00С, у березні, квітні – 
на 1,00С, у червні, вересні-листопаді на 0,1 – 0,60С, в цілому за рік – майже на 
1,00С, а в грудні – на 0,30С нижча порівняно з періодом 1961 – 1990 рр. 
Аналогічна картина спостерігається і в інших регіонах України. 

Слід зазначити, що у 1991–2010 рр. були перекриті значення найвищої і 
найнижчої середньої місячної температури повітря за 100-річний період. Так, у 
січні 1994 р. найвища середня місячна температура повітря відмічалась на 
крайньому північному сході і заході; у лютому 2002 р. – майже на всій 
території України, у квітні 2000 р. – на заході, у травні 2003 р., у червні 1999 р, 
у липні 2001 р., серпні 1999 р. найвища середня місячна температура 
спостерігалась в окремих районах. Найнижчу середню місячну температуру 
повітря було зафіксовано у вересні 1996 р. і листопаді 1993 р.  
 Підвищення і зниження у різні місяці у різних регіонах України 
неоднакові. Виявлено, що напрям ізотерм у січні–березні має подібний 
характер. У зоні мішаних лісів і Лісостепу – з північного заходу на південний 
схід, у Степу – їх напрям широтний, а на заході – меридіональний. 
 За кліматологічною нормою (1961 – 2010 рр.) найбільше підвищення 
температури повітря відбулося у  с і ч н і. Було встановлено, що на крайньому 
північному сході проходить ізотерма –6,00С, а за кліматологічною стандартною 
нормою (1961–1990 рр.) – ізотерма – 8,00С, тобто ізотерми –8,0, –7,00С за 1961-
2010 рр. відсутні. У південному напрямі значення кожної ізотерми стало вищим 
на 1,00С; на заході розташована ізотерма – 4,00С замість – 5,00С як було за 
кліматологічною стандартною нормою; на сході – ізотерми – 6,0, – 5,00С 
замість –7,0, – 6,00С. У Криму – там, де проходила ізотерма –1,00С знаходиться 
ізотерма 00С, тобто температура повітря значно підвищилась порівняно з 
кліматологічною стандартною нормою. 
 Отже, у січні температура повітря за період 1961– 2010 рр. підвищилась 
на всій території України. Найбільше підвищення (понад 3,00С) відбулося на 
північному сході і сході, на більшій частині території воно становило 2,00С, на 
півдні і Закарпатській низовині 1,0 – 1,50С. 
 У  л ю т о м у  за кліматологічною нормою (1961– 2010 рр.) температура 
повітря також стала вищою порівняно із кліматологічною стандартною нормою 
(1961 – 1990 рр.). Майже на всій території у цьому місяці потеплішало: на 
крайньому північному сході температура повітря підвищилась на 1,50С, у 
Криму і на Закарпатті – на 0,50С. Таким чином, у лютому середня місячна 
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температура повітря коливається від – 5,00С на північному сході до 00С на 
крайньому півдні замість від – 6,0 до –1,00С, а із заходу на схід – від – 2,0 до – 
5,00С замість від – 3,0 до – 6,00С. 
 У  б е р е з н і  ізотерми температури повітря змістились на крайній 
північний схід, що свідчить про підвищення температури на 1,00С і вище. По 
території температура змінюється від –1,00С на північному сході до 3,00С на 
півдні, а на південному заході Одеської області вона дорівнює 4,00С. У Криму 
також відбулося зростання температури на 1,00С, у районі Сімферополя 
проходить ізотерма 4,00С (за кліматологічною нормою 1961 – 2010 рр.) замість 
3,00С за кліматологічною стандартною нормою (1961 – 1990 рр.). 
 З  к в і т н я  ізотерми температури змінюють напрям на широтний майже 
на всій території, лише на півдні виділяються окремі замкнуті осередки 
підвищеної температури. У квітні температура повітря за 1961 – 2010 рр. на 
більшій частині території стала вищою на 0,5 – 0,80С і лише на півдні вона 
підвищилась на 0,40С. Ізотерма 7,00С у цьому регіоні відсутня, а ізотерма 8,00С 
пролягає значно північніше. У Степу положення ізотерми 9,00С залишилась 
майже без змін, лише у районі Запоріжжя, Миколаїв, Херсон замкнута ізотерма 
10,00С охоплює значно більшу територію. 
 У травні розпочинається перебудова поля температури і в червні, липні, 
серпні ізотерми набувають напряму з південного заходу на північний схід.  
 У  т р а в н і  відбулося незначне підвищення температури повітря (на 
0,50С) і ізотерми змістились на північ. У центрі степової зони (Запоріжжя, 
Миколаїв, Херсон) замкнута ізотерма 16,00С охопила більшу територію. На 
крайньому півдні і в Криму температура у цьому місяці залишилась майже без 
змін. 
 Середня місячна температура у  ч е р в н і  майже не змінилась. На межі 
зони мішаних лісів і Лісостепу розташована ізотерма 18,00С, а на півдні 20,00С. 
На крайній півночі ізотерма 17,00С за кліматологічною нормою відсутня. На 
заході температура повітря становить 17,00С, ізотерма має меридіональний 
напрям за обидва періоди. 
  У  л и п н і  температура повітря підвищилась на всій території на 1,0 – 
1,50С. Напрям ізотерм той же, що і в період 1961–1990 рр. На півдні проходить 
ізотерма 23,00С, якої не було за кліматологічною стандартною нормою: на 
заході проходить ізотерма 19,00С замість 18,00С, на крайньому сході – ізотерма 
22,00С, якої не було за кліматологічною стандартною нормою. 
 У  с е р п н і  напрям ізотерм за різні періоди співпадає, а температура 
підвищилась на більшій частині території на 1,00С, а на південному сході на 
0,50С. Найбільше підвищення температури відбулося на крайньому півдні, де 
температура досягла 22,00С, у період 1961 – 1990 рр. тут проходила ізотерма 
21,00С. Потеплішало також на 1,00С на заході, де температура повітря 
становить 18,00С, а ізотерма 17,00С відсутня.  
 У  в е р е с н і  ізотерми мають майже широтне простягання, як і в квітні. 
Температура повітря знизилась, на крайньому північному сході на 1,00С, тут 
проходить ізотерма 12,00С замість 13,00 С. На заході збільшилась територія з 
температурою повітря нижче 13,00С, а на півдні температура зазнала незначних 
змін. 
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У  ж о в т н і  лише на північному сході ізотерми мають меридіональний 
напрям і спрямовані з північного заходу на південний схід, а на решті території 
зберігається широтний напрям. У жовтні температура повітря підвищилась на 
0,50С і по території змінюється від 7,00С на півночі до 11,00С на півдні як за 
кліматологічною нормою (1961-2010 рр.), так і за кліматологічною 
стандартною нормою (1961 – 1990 рр.). Ізотерми мають широтний напрям і 
вони однакові (8,00С) як на заході, так і на сході. 
 У  л и с т о п а д і  напрям ізотерм подібний до жовтневого, тобто 
широтний, але на заході вони уже набувають меридіонального спрямування. У 
цьому місяці за останні роки температура повітря знизилась (на 0,5–0,90С). 
Особливо це зниження (на 1,00С) відмічається на північному сході, де 
температура становить 00С замість 1,00С. Ізотерми мають той же напрям, але 
дещо змістились на південь. 
 Просторовий розподіл температури повітря у  г р у д н і  аналогічний 
січню. У грудні зниження температури повітря становить 1,00С по всій 
території і вона змінюється від –4,00С на півночі до 00С на півдні, а на 
узбережжі – до 1,00С, тобто ізотерми температури проходять південніше від 
положення ізотерм за період 1961-1990 рр. 
 У цілому за р і к положення ізотерм по всій території має широтний 
напрям, температура коливається від 7,00С на півночі до 10,00 С на півдні, у 
Криму вона становить 11,0–12,00С, на Південному березі Криму дорівнює 13,0–
14,00С; в Українських Карпатах 3,00С, а в Кримських горах 6,00С. На півночі і 
заході температура повітря за рік підвищилась на 0,5 – 0,80С, на північному 
сході за кліматологічною нормою (1961 – 2010 рр.) ізотерма 6,00С відсутня. 

На основі викладеного можна зробити висновок: у зв’язку з глобальними 
змінами клімату, які впливають на трансформацію регіонального клімату та 
окремі метеорологічні величини, середня місячна температура повітря в 
Україні за останні 20 років зазнала значних змін порівняно з кліматологічною 
стандартною нормою (1961 – 1990 рр.). Температура повітря стала вищою у 
більшості місяців і в цілому за рік, лише у листопаді та грудні вона набула 
дещо нижчих значень. 
 Наведені порівняльні дані та зроблені на основі їх аналізу висновки 
мають значення не лише у контексті наукових досліджень змін клімату, вони є 
інформаційно-статистичною базою для створення ймовірнісних прогнозів, 
важливих для багатьох сфер життєдіяльності. 

Карти зміни температури атмосферного повітря опадів на території 
України наведені в додатках. 
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2. ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ ОПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
Опади відносять до важливої характеристики клімату, вони є однією із 

значущих метеорологічних величин. Інформація про режим зволоження 
використовується у різних галузях економіки.  

У зв’язку з глобальними змінами клімату, які у свою чергу призводять до 
трансформації регіонального клімату і окремих метеорологічних величин, 
важливо встановити, які зміни відбулися у режимі зволоження за останні роки.  

Дослідження режиму опадів в умовах сучасного клімату грунтується на 
уявленнях про кліматичну систему, яка в останній час зазнає значних змін, що 
позначається на кількості опадів.  

Для виявлення змін у режимі опадів на території України за останні 
(1991-2000 рр.) роки ХХ ст. – перші (2001-2010 рр.) ХХІ ст., які були найбільш 
теплими за весь період спостережень, проведено порівняння середньої місячної, 
за холодний і теплий періоди та річної кількості опадів за 50-річний період 
(1961-2010 рр.) з кліматологічною стандартною нормою за період 1961-1990 
рр., який Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) визначила як 
стандартний, що відображає кліматичні умови даного періоду. 

  
2.1. Використана метеорологічна інформація 

В основу дослідження кількості опадів на території України покладено 
метеорологічну інформацію мережі гідрометеорологічних спостережень (185 
метеорологічних станцій) за січень-грудень, холодний (листопад-березень) й 
теплий (квітень-жовтень) періоди та рік з 1961 до 2010 рр.  

Дані про кількість опадів отримано на основі спостережень за опадоміром 
Третякова (до 50-х років – дощомір із захистом Ніфера), встановленим на 
майданчику метеорологічної станції, висота приймальної поверхні якого 
становить 2 м. У період 1961-1965 рр. кількість опадів, виміряна дощоміром, 
приведено до показників опадоміра. Частина опадів під час вимірювання 
залишається на стінках опадомірного відра (змочування відра). У зв’язку з цим 
з 1966 р. у результати вимірювання на метеорологічних станціях вводиться 
поправка лише на змочування.  

За 1961-1990 рр. використано кліматологічну стандартну норму кількості 
опадів з Кліматологічного Кадастру України, а за 1961-2010 рр. проведено 
відповідне кліматологічне опрацювання і отримано кліматологічну норму 
кількості опадів за 50-річний період (1961-2010 рр.). Було проведено 
порівняння кліматологічної норми кількості опадів за 1961-2010 рр. і 
кліматологічної стандартної норми кількості опадів за 1961-1990 рр.  

Вперше для території України було застосовано методику та технологію 
автоматизованого опрацювання кліматологічної інформації (сучасного 
гомогенізаційного програмного забезпечення у поєднанні з класичними 
методами приведення до одного періоду) для отримання якісних однорідних 
даних з кількості опадів, які стали основою для побудови кліматичних карт за 
50-річний період спостережень і виявлено динаміку просторово-часових змін 
поля опадів. Завдяки цій методиці та використанню всієї наявної інформації з 
кількості опадів, ізогієти на комп’ютерній версії карт з достатньою точністю 
відображають просторове поле опадів,  
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У даному дослідженні на основі емпіричної інформації та програмного 
інструментарію, аналізу й моделювання реалізовано розрахунок 
кліматологічних і статистичних характеристик кількості опадів, вперше 
узагальнено у повному обсязі аналітичну інформацію за 50-річний період 
(1961-2010 рр.), що вміщує їх просторово-часову характеристику.  

На основі цієї інформації побудовано карти з кількості опадів за окремі 
місяці (січень-грудень), холодний (листопад-березень), теплий (квітень-
жовтень) періоди та рік, за допомогою яких виявлено їх просторові і часові 
зміни за 1961-2010 рр.  

Динаміку змін кількості опадів за розглянутий період визначено методом 
картографування. Для чого було побудовано карти за січень-грудень, холодний 
(листопад-березень), теплий (квітень-жовтень) періоди і  рік за 1961-2010 рр. і 
1961-1990 рр., щоб виявити вплив останніх років (1991-2000 рр.) ХХ ст. та 
перших – (2001-2010 рр.) ХХІ ст. на кліматологічну норму за 50-річний період 
(1961-2010 рр.). 

За допомогою карт (положенням ізогієт) виявлено просторові і часові 
зміни кількості опадів в окремі місяці і в цілому за рік та в якому регіоні і з 
якою інтенсивністю вони відбулися. 

Для визначення аномальності кількості опадів було застосовано 
наступний критерій: 80-120% - норма; вище 120% - вологі роки; нижче 80% - 
посушливі.  

 
 2.2. Характеристика атмосферних опадів 

Утворення та випадання опадів на території України є наслідком 
складних макроциркуляційних процесів, що визначають тепло- та вологообмін 
в атмосфері. Суть цих процесів полягає в перенесенні на значну відстань тепла 
та водяної пари з Атлантики та Середземного моря, а також розвитку під 
впливом циклонічної діяльності крупномасштабних вертикальних рухів, що 
призводять до підняття вологи у тропосфері. 

Перенесення повітряних мас тісно пов’язане з циклонічною діяльністю. 
Основна кількість опадів в Україні випадає з фронтальних хмар. Взимку вони 
найчастіше пов’язані з виходом середземноморських циклонів, які проникають 
в Україну з узбережжя Чорного моря у північному та північно-східному 
напрямах. Вплив середземноморських циклонів відмічається майже на всій 
території держави. Більшість атлантичних циклонів переміщується зазвичай 
північніше території України і рухається по зональним траєкторіям із заходу на 
схід. Південні ділянки фронтів цих циклонів захоплюють територію України та 
зволожують її. 

Влітку лише незначна частина опадів випадає у тилу циклонів 
безпосередньо з морських повітряних мас, у вигляді так званих опадів 
конвективної нестійкості. Важливу роль відіграють опади з тропічного повітря, 
яке переміщуючись з південного сходу південною та південно-західною 
периферією антициклону, зволожується та, стикаючись з полярним повітрям, 
дає більшу кількість опадів зливового характеру. Певну роль у збільшенні 
літніх опадів в Україні відіграє місцевий циклогенез. На східно-європейській 
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гілці полярного фронту виникають циклони, які супроводжуються випаданням 
опадів з континентального повітря. 

  Основною закономірністю просторового розподілу опадів на території 
України, зумовленою загальними циркуляційними факторами, є їх зменшення з 
півночі і північного заходу у напрямі на південь і південний схід. Такий 
розподіл властивий для рівнинної території. Рельєф, що визначає регіональні 
особливості циркуляції, вносить істотні зміни у поле опадів. У гірських районах 
виникає вимушене упорядковане піднімання повітряних потоків, що сприяє 
посиленню термічної і динамічної турбулентності, розвитку циклогенезу. 
Найбільша кількість опадів випадає в Українських Карпатах і Кримських горах. 
Вплив Донецької, Волинської, Подільської, Придніпровської та Приазовської 
височин не такий істотний внаслідок їх незначної висоти. Слід зазначити, що 
навітряні схили навіть незначних височин отримують опадів більше, особливо з 
південної і західної сторони, ніж закриті долини та улоговини. На північному 
заході випадає надлишок опадів.  
 Для просторового розподілу опадів характерним є їх випадання в окремих 
точках, локальними плямами на площі декількох десятків і рідко сотні 
квадратних кілометрів.  
 Кількість опадів зазнає великих змін у часі та просторі. Мінливість їх 
пов’язана з фізико-географічними особливостями району (рельєфом, напрямом 
гірських хребтів і їх висотою, впливом оточуючих морів), характером 
циркуляції атмосфери і пори року. Ці фактори, взаємодіючи, створюють 
неоднорідний просторовий розподіл опадів, особливо у теплий період. 

Розподіл опадів має складний неоднорідний характер і відзначається 
просторовою строкатістю. Опади у різних районах України істотно 
відрізняються за їх кількістю і характером розподілу по території, річному 
ходу, тривалості та інтенсивності.  

На півдні опадів найменше. На рівнині у літні місяці кількість опадів 
більша, ніж зимою. На південному березі Криму найбільше опадів припадає на 
зимові місяці.  

Розподіл кількості опадів в окремі місяці по території має свої 
особливості. Збільшення (зменшення) кількості опадів у різних районах 
неоднакове, що й було виявлено за допомогою карт. 

Найменша кількість опадів за 1991-2010 рр. випадає у січні і лютому: на 
північно-східній половині України вона становить 40 мм, а на південно-західній 
- 30 мм. Найбільша кількість опадів випадає в Українських Карпатах та 
Кримських горах (70-80 мм). У січні на всій території кількість опадів 
порівняно з кліматологічною стандартною нормою (1961-1990 рр.) зменшилась 
на півночі і заході до 5 мм і становить 80-100%, а на півдні і сході – до 10 мм, 
дорівнює 70-80%.    

У лютому на заході, північному заході, півночі і північному сході, сході 
та південному сході та східній частині АР Крим збільшилась кількість опадів на 
5 мм становить 80-120%. У центральній частині України кількість опадів 
зменшилась на 5-7 мм, на південному заході – до 10 мм.      

З березня місячна кількість опадів починає поступово збільшуватись. 
Розподіл кількості опадів на рівнинній території у цьому місяці однорідний (30-
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40 мм). В Українських Карпатах кількість опадів перевищує 100 мм, а в 
Кримських горах – 70 мм.  У 1991-2010 рр. ізогієта 40 мм на сході пролягає 
північніше ніж у1961-1990 рр. У березні кількість опадів повсюдно 
збільшилась: найбільше (до 10-15 мм) на півдні і південному сході, що 
становить 130-140% порівняно з кліматологічною стандартною нормою та на 5-
7 мм (100-120%) на решті території.  

У квітні порівняно з березнем кількість опадів на більшій частині 
території дещо збільшується і на значній території становить 40 мм, лише на 
крайньому південному заході вона не перевищує 30 мм, у Передкарпатті та 
гірських районах кількість опадів така ж як у березні. У квітні кількість опадів 
збільшилась за останні 20 років лише на крайньому заході і північному заході 
та в центральному степу (Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області на 
5 мм, на решті території кількість опадів на стільки ж зменшилась.  Порівняно з 
кліматологічною стандартною нормою (1961-1990 рр.) вона майже не змінилась 
(80-100%). 

Подальше збільшення кількості опадів триває. У травні на півдні 
кількість опадів становить 50 мм, збільшуючись на північ і північний захід до 
60-70 мм, в Українських Карпатах  більше 100 мм. В окремих локальних 
осередках на півдні кількість опадів не перевищує 40 мм. У травні у західній 
частині кількість опадів зменшилась на 10-15 мм, а у східній половині 
збільшилась на 5-15 мм, що становить 80-110% порівняно з кліматологічною 
стандартною нормою (1961-1990 рр.).  

У червні на значній території України (16 областей) кількість опадів 
найбільша. На крайньому півдні та в степовому Криму вона дорівнює 40-50 мм, 
у східній половині – 70 мм,  на заході – 80 мм, у Передкарпатті – 90 мм, в 
гірських районах 140 мм і більше. У цьому місяці внаслідок зливової діяльності 
по всій території виділяються окремі осередки з підвищеною кількістю опадів. 
У червні на значній території кількість опадів зменшилась до 10 мм, а в 
окремих осередках до 20 мм і становить 80-120%. У східній частині 
збільшилась у тих же межах і дорівнює 100-115% порівняно з кліматологічною 
стандартною нормою 1961-1990 рр.  

Липень характеризується найбільшою у річному ході кількістю опадів на 
території 9 областей (80-100 мм), вона змінюється від 40 мм на крайньому 
півдні до 80 мм на півночі, на заході становить 80-100 мм,  а в Українських 
Карпатах – до 150 мм. У липні кількість опадів збільшилась на північному 
заході на 20-25 мм, на крайньому заході і крайньому сході на 10-15 мм (100-
140%). На значній території вона зменшилась на 5-10 мм (80-100%).   

Зменшення опадів у серпні порівняно з липнем поширюється на всю 
територію. Кількість опадів у серпні змінюється з півдня і південного сходу від 
40 мм на північ, північний захід до 60-70 мм. У серпні на півночі та північному 
сході кількість опадів зменшилась на 8-10 мм (менше 70%), на більшості 
території (весь південь та південній схід) збільшилась до 5-8 мм (80-120%).   

У вересні кількість опадів повсюдно зменшується порівняно із серпнем. 
По території вона змінюється від 40 мм на півдні до 60 мм на півночі і заході, в 
Українських Карпатах та Кримських горах – 70-110 мм. У вересні кількість 
опадів збільшилась на всій території: на заході та північному заході до 10 мм, 
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на північному сході та сході на 10-15 мм, а в центральних областях і в 
Українських Карпатах на 20 мм і більше, що становить 140-160% відносно 
кліматологічної стандартної норми (1961-1990 рр.). За 1991-2010 рр. у вересні 
відбулося найбільше збільшення опадів по всій території у річному ході. 

У жовтні кількість опадів розподіляється по території рівномірно (30-40 
мм): на півдні 30 мм, на півночі і заході – 40 мм, на крайньому північному сході 
– 50 мм, в Українських Карпатах – 80 мм. Дещо менше збільшення опадів за 
останнє двадцятиріччя на всій території відбулося у жовтні: на заході до 5 мм 
(120-140%), а на решті території до 15 мм (140-150%).  

Кількість опадів у листопаді порівняно з жовтнем дещо збільшилась. 
Вона змінюється від 40 мм на півдні до 50 мм на крайньому північному сході та 
південному сході, в Українських Карпатах та Кримських горах досягає 90-100 
мм. У листопаді кількість опадів на півдні та в центрі збільшилась на 2-6 мм,  
на решті зменшилась на стільки ж (100-110% норми).  

У грудні кількість опадів майже повсюдно становить 30-40 мм, на сході і 
південному сході 50-60 мм, в Українських Карпатах 100-120 мм, Кримських 
горах – 80 мм. У грудні кількість опадів зменшилась на всій території: на 
півдні, сході і заході до 10 мм, на крайньому північному заході до 5 мм, в 
центральній частині і на північному сході до 12-18 мм і становить 70-80% 
норми.  

Залежно від виду атмосферних опадів рік прийнято ділити на два періоди: 
період, протягом якого поряд з рідкими можуть випадати і тверді опади, 
вважається холодним періодом, а період з переважанням рідких опадів – 
теплим. Для території України холодний період триває з листопада до березня, 
а теплий з квітня до жовтня.  

Розподіл кількості опадів у холодний період (листопад-березень) на 
рівнинній території одноманітний, їх кількість змінюється у межах 175-200 мм, 
в окремих осередках на південному заході становить 150-170 мм. Найбільше 
опадів випадає у Кримських горах (понад 600 мм) та Українських Карпатах 
(понад 500 мм). Кількість опадів за період 1991-2010 рр. зменшилась відносно 
кліматологічної стандартної норми 1961-1990 рр. на 25 мм.    

 У теплий період кількість опадів збільшується з півдня (менше 300 мм) 
та південного сходу (325 мм) на північ (375 мм) і захід (понад 450 мм, на 
Передкарпатті понад 550 мм). Кількість опадів на південно-західному схилі 
Українських Карпат перевищує 1000 мм, а на північно-східному – 900 мм, у 
Кримських горах випадає майже 500 мм. За 1991-2010 рр. кількість опадів у 
теплий період збільшилась порівняно з кліматологічною стандартною нормою 
1961-1990 рр. на 25-30 мм.  

Кількість опадів за рік найменша на півдні, де вона не перевищує 450 мм; 
на сході випадає 520-530 мм, на півночі їх кількість збільшується до 600 мм, у 
західних регіонах кількість опадів перевищує 600 мм, у Передкарпатті – 700 
мм. Найбільша кількість опадів за рік випадає в Українських Карпатах : на 
південно-західному (1650 мм) та північно-східному (1420 мм) схилах та в 
Кримських горах (майже 1100 мм). Кількість опадів за рік за період 1991-2010 
рр. порівняно з кліматологічною стандартною нормою 1961-1990 рр. майже не 
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змінилась внаслідок збільшення опадів у теплий та зменшення їх на стільки ж у 
холодний період. 
 Кількість опадів, як зазначено вище, за останнє десятиріччя (1991-2000 
рр.) ХХ ст. та перше десятиріччя (2001-2010 рр.) ХХІ ст. вносить корективи в 
кліматологічну стандартну норму (1961-1990 рр.), тому розраховано 
кліматологічну норму за 50-річний період спостереження (1961-2010 рр.) з 
метою виявлення тенденції до зміни кількості опадів. 
 Кількість опадів у січні за 50-річний період (1961-2010 рр.) змінюється від 
45 мм на сході до 35 мм на заході, менше 35 мм на південному заході і до 30 мм 
на півдні. Порівняно з кліматологічною стандартною нормою (1961-1990 рр.) на 
більшій частині території кількість опадів зменшилась на 2-3 мм, а на 
південному заході на 4 мм.  
 У лютому за цей період кількість опадів майже на всій території 
дорівнює 35 мм, лише на крайньому сході – 40 мм та в Українських Карпатах – 
45-65 мм. Кількість опадів майже не змінилась (± 1-2 мм) відносно 
кліматологічної стандартної норми (1961-1990 рр.). Кількість опадів у березні 
за період (1961-2010 рр.) на північному і південному сході становить 40 мм, на 
переважній частині території 35 мм, на крайньому півдні – менше 30 мм, в 
Українських Карпатах 45-75 мм. Кількість опадів у цьому місяці повсюдно 
збільшилась на 1-5 мм порівняно з нормою (1961-1990 рр.). 
 У квітні кількість опадів поступово зменшується із заходу (45 мм) на схід 
(40 мм) та південь (30-35 мм), в Українських Карпатах вона досягає 60-65 мм. 
За 50-річний період кількість опадів у цьому місяці знаходиться у межах норми 
(1961-1990 рр.): лише на крайньому заході та південному сході вона більша на 2 
мм, на решті території – на 1-2 мм менша. 
 Кількість опадів у травні рівномірно змінюється з північного заході з 60-
65 мм на схід і південний схід до 45-50 мм, на крайньому півдні вона становить 
40 мм і менше, в Українських Карпатах – 70-105 мм. Відносно норми (1961-
1990 рр.) кількість опадів у цьому місяці збільшилась до 5-7 мм повсюдно, 
лише в окремих осередках на заході вона на стільки ж зменшилась. 
 У червні за 50-річний період (1961-2010 рр.) кількість опадів найбільша 
80-85 мм на заході, на решті території вона становить 60-70 мм, на півдні – 45-
55 мм, а в Українських Карпатах – 90-120 мм. Порівняно з кліматологічною 
стандартною нормою (1961-1990 рр.) кількість опадів збільшилась на східній 
половині до 5 мм, а на західній  – зменшилась до 7 мм. 
 Найбільша кількість опадів у річному ході випадає у липні: на заході 85-
100 мм, на сході 60-70 мм, на півдні 40-45 мм, а в Українських Карпатах 120-
125 мм. Кількість опадів на значній території України зменшилась до 5 мм в 
цьому місяці, лише на заході збільшилась на 2-6 мм відносно норми (1961-1990 
рр.). 
 У серпні за період (1961-2010 рр.) кількість опадів порівняно з липнем 
зменшилась і становить на північному заході 60-75 мм, на північному сході 40-
55 мм, на крайньому сході та півдні – 40 мм, в Українських Карпатах дорівнює 
100 мм. Кількість опадів у цьому місяці порівняно з нормою за 1961-1990 рр. 
майже на всій території дещо збільшилась 1-2 мм, а на півночі та північному 
сході зменшилася в тих самих межах.  
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 У вересні кількість опадів за 50-річний період із заходу на схід і південь 
перебуває у межах  від 55 до 35 мм. У цьому місяці кількість опадів 
збільшилась у центральних областях до 7-9 мм, на решті території – до 5 мм 
відносно норми 1961-1990 рр.  
 Кількість опадів у жовтні зменшилась з півночі на південь з 45 до 30 мм. 
У цьому місяці відбулося збільшення кількості опадів порівняно з 
кліматологічною стандартною нормою (1961-1990 рр.) на більшості території 
до 4 мм, в окремих осередках до 6 мм, в Українських Карпатах до 10 мм. 
 У листопаді кількість опадів становить 40-50 мм на всій території, в 
Українських Карпатах перевищує 70 мм. Порівняно з нормою 1961-1990 рр. 
вона збільшилась на всій території на 1-2 мм, лише на крайньому сході, 
подекуди на півночі й північному заході зменшилась на 1-3 мм.  
 Кількість опадів у грудні за 50-річний період на більшій частині території 
становить 40-45 мм, лише на крайньому сході досягає 50-55 мм. На всій 
території у грудні кількість опадів  зменшилась на 5-6 мм відносно норми 1961-
1990 рр. 
 У різних регіонах України у різні місяці збільшення або зменшення 
кількості опадів відбувалось неоднаково.  

Отже, за 50-річний період (1961-2010 рр.) порівняно з
 кліматологічною стандартною нормою (1961-1990 рр.) у березні, травні, 
червні, серпні, вересні, жовтні та листопаді кількість опадів майже повсюдно 
збільшилась; у червні кількість опадів в західній половині України зменшилась, 
а в східній збільшилась; у січні, липні, грудні – майже на всій території 
зменшилась; у лютому, квітні – кількість опадів не змінилась.   

Для розширення і поглиблення інформації про кількість опадів та 
виявлення їх динаміки доцільно навести значення кількості опадів за окремі 
десятиріччя, а також визначити найбільш вологі та недостатньо вологі 
десятиріччя. 

Характерною ознакою кількості опадів для кожного місяця від 
десятиріччя до десятиріччя є їх незначна мінливість. 

Січень найбільш вологим спостерігався у десятиріччі 1961-1970 рр., 
кількість опадів змінювалась від 35-40 мм на півдні й 40-45 мм на сході до 70-
80 мм на півночі і північному сході і 85-100 мм на заході, що становить 120-
130%. Найменш вологим цей місяць був у десятиріччі 1991-2000 рр., коли 
кількість опадів на всій території перебувала у межах 25-30 мм, в окремих 
локальних осередках становила 35 мм або менше 70%.   

Найбільш вологий лютий зареєстровано також у 1961-1970 рр., кількість 
опадів повсюдно дорівнювала 40-45 мм, лише у Передкарпатті та Придністров’ї 
– 50 мм, а в Українських Карпатах – 75-85 мм. На заході кількість опадів 
становить 140-150%, на сході 100-120%, на решті території – 120-140%. 
Найменш вологим цей місяць був у 1981-1990 рр.  Опади у 1981-1990 рр. на 
більшій частині території становили 25-30 мм (80-100%), лише на північному 
сході і сході – 35 мм, на крайньому сході – 40 мм (70-90%). Десятиріччя 1971-
1980 рр. також віднесено до найменш вологих. 

Найбільш вологий березень відмічався у 2001-2010 рр. Кількість опадів 
майже на всій території дорівнювала 40-50 мм (100-120%), на півдні – 35 мм 
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(100%), а на північно-східному схилі Українських Карпатах 70-85 мм, південно-
західному – 100-120 мм (150%). Найменш вологий березень був у десятиріччі 
1981-1990 рр., коли на рівнинній території опади не перевищували 25-30 мм 
(80-90%), у Передкарпатті 40-65 мм, а на Закарпатській низовині – 65 мм. 

Найбільша кількість опадів у квітні випала у 1971-1980 рр., у західній 
половині вона становила 50-70 мм або 100-120%, східній – 40-45 мм, що 
становить 120-130%, а в Українських Карпатах – понад 90 мм. Найменше 
опадів у цьому місяці випало у 2001-2010 рр. Їх кількість на значній території 
рівномірно змінювалася від 25 мм і менше на південному заході та в 
центральному степу та 30 мм на сході до 40 мм на заході і становила 60-80%, а 
в Українських Карпатах до 50-65 мм.  

У травні найбільш вологим були десятиріччя 1961-1970, 1971-1980 рр., 
найбільше опадів відмічалось на заході – 60-70 мм (90-100%), сході – 45-55 мм 
або 70% , півдні – 35-45 мм (90-100%). У Передкарпатті та гірських районах 
Українських Карпат випало 80-120 мм. Найменш вологими  були 1981-1990 рр., 
коли кількість опадів змінювалась від 30-35 мм на півдні і в центральному 
степу, 45 мм (70-90%) на сході до 65-75 мм (100%) на заході та 85-100 мм в 
Українських Карпатах.  

Найвологіший червень спостерігався у десятиріччі 1981-1990 рр., коли на 
сході випало 60-75 мм (100-120%), на півночі і заході 90-110 мм (120-140%) і 
лише на півдні – менше 50 мм (100-120%). Найменш вологим було десятиріччя 
1961-1970 рр., кількість опадів на всій території становила 55-65 мм (70-80%), 
крайньому на півдні менше 50 мм, в Українських Карпатах 100-125 мм.  

Липень у десятиріччі 2001-2010 рр. характеризувався найбільшою 
кількістю опадів: 95-110 мм (80-140%) на заході, 45-55 мм на півдні, на решті 
території 65-75 мм . Найменшу кількість опадів у цьому місяці зафіксовано у 
десятиріччі 1961-1970 рр.: на заході 85-100 мм (110-130%), на крайньому 
півдні 35 мм, на решті території 50-80 мм, а в Українських Карпатах – понад 
120 мм.    

У серпні найбільш вологим виявилось десятиріччя 1961-1970 рр., кількість 
опадів змінювалась від 35-40 мм на півдні і південному сході до 75-80 мм на 
півночі і північному заході (100-130%). Найменш вологими були 1981-1990 та 
1991-2000 рр., кількість опадів змінювалась від 65-70 мм на півночі до 30-35 мм 
на півдні (70-80%), а в Українських Карпатах випало понад 100 мм. 

Найвологіший вересень відмічався у десятиріччі 1991-2000 рр., коли 
опади збільшувалися з півдня на північ у межах 40-70 мм (140-160%), в 
Українських Карпатах вони становили понад 100 мм. Найменша кількість 
опадів у цьому місяці припадала на десятиріччя 1961-1970 рр. і  становила 25-
35 мм на всій території (60-90%), відмічались окремі осередки на півночі до 40 
мм і більше.  

У жовтні найвологішим було десятиріччя 2001-2010 рр., опади 
розподілялись рівномірно: від 35 мм на півдні (у північному Криму 30 мм) до 
50-55 мм на півночі, в Українських Карпатах 60-90 мм (130-160%). Найменш 
вологим виявилось десятиріччя 1981-1990 рр., кількість опадів змінювалась від 
30 мм на півдні до 40 мм на півночі (80-90%), в окремих осередках – менше 30 
мм. 



 20

У листопаді найбільша кількість опадів випала у десятиріччі 1991-2000 
рр., на переважній частині території вона дорівнювала 40-50 мм (80-120%), в 
Українських Карпатах 85 мм. У цьому місяці найменша кількість опадів (35-45 
мм або 80-90%) характерна для десятиріччя 1981-1990 рр. Опади рівномірно 
розподілялись по всій території. 

У грудні найбільш вологим було десятиріччя 1961-1970 рр., найбільша 
кількість опадів (60-70 мм або 120-140%) відмічалась на південному сході і 
сході, на решті території вона становила 50-60 мм. Найменш вологими були 
2001-2010 рр., кількість опадів змінювалась із заходу, північного та південного 
заходу від 30-35 мм до 40-45 мм (60-70%) на схід та південний схід.  

У холодний період найбільш вологим виявилось десятиріччя 1961-1970 рр. 
за рахунок січня, лютого і грудня, які були найвологішими у цьому десятиріччі. 
Кількість опадів по всій території становила  225-250 мм. У найвологіших 1961-
1970 рр. кількість опадів збільшилась порівняно з кліматологічною 
стандартною нормою на 25 мм. Кількість опадів від десятиріччя до десятиріччя 
(1971-1980, 1981-1990, 1991-2000 та 2001-2010 рр.) змінювалась незначно: від 
175 мм на півдні до 200 мм на північному сході та сході. Найменш вологим 
холодний період був у десятиріччя 1991-2000 рр.  

Кількість опадів за теплий період в усі десятиріччя змінювалась мало: на 
заході і північному сході становила 300 мм, на півдні і сході 200 і 225 мм 
відповідно. Порівняно з кліматологічною стандартною нормою вона майже не 
змінилась.  

За рік кількість опадів від десятиріччя до десятиріччя змінювалася не 
суттєво.  

У кожному десятиріччі відмічаються як найбільш вологі, так і найменш 
вологі місяці. Слід зазначити, що у десятиріччі 1961-1970 рр. було три місяці 
найбільш вологі (лютий, серпень, грудень) та три місяці найменш вологі 
(червень, липень, вересень). Особливо відзначилося десятиріччя 1981-1990 рр., у 
якому найменш вологими були лютий, березень, травень, серпень, жовтень і 
листопад, тому це десятиріччя віднесено до найбільш посушливого. 

Для середньої кількості опадів за окремі десятиріччя характерним є те, що 
найвологіших і найсухіших місяців може бути декілька в одному десятиріччі 
(табл. 2.1).  
 
Таблиця 2.1. Характеристика десятиріч за величиною атмосферних опадів. 
Місяць Найбільш  вологі 

десятиріччя 
Територія Найменш вологі 

десятиріччя 
Територія 

Січень 1961-1970 вся територія 1991-2000 вся територія 
Лютий 1961-1970 вся територія 1981-1990 вся територія 
Березень 2001-2010, 

 
1991-2000 

більша частина 
територіі, 
схід 

1981-1990 вся територія 

Квітень 1971-1980, 
1991-2000 

захід, 
вся територія 

2001-2010 вся територія 

Травень 1971-1980 вся територія 1981-1990 вся територія 
Червень 1981-1990 вся територія 1961-1970 вся територія 
Липень 2001-2010. 

1971-1980 
вся територія. 
південь, схід 

1961-1970 вся територія 
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Серпень 1961-1970, 
1971-1980 

захід, північ. 
південний схід 

1981-1990, 
1991-2000 

вся територія 

Вересень 1991-2000 вся територія 1961-1970 вся територія 
Жовтень 2001-2010 вся територія 1981-1990 вся територія 
Листопад 1991-2000. 

2001-2010 
вся територія. 
схід 

1981-1990 вся територія 

Грудень 1961-1970. 
2001-2010 

вся територія. 
схід 

2001-2010, 
 

1981-1990 

більшій частина 
території, 
схід 

 
Січень, лютий серпень, грудень найвологішими були у десятиріччі 1961-

1970 рр.; березень, липень, жовтень, листопад, грудень – у десятиріччі 2001-
2010 рр.; березень, квітень, вересень, листопад – у 1991-2000 рр.; найвологіші 
квітень, травень, серпень – у 1971-1980 рр. 

Найменш вологими червень, липень, вересень у 1961-1970 рр.; лютий, 
березень, травень, серпень, жовтень, листопад у десятиріччі 1981-1990 рр. Інші 
місяці були найвологішими та найсухішими у різні десятиріччя.  

Середня кількість опадів у зимові місяці від десятиріччя до десятиріччя 
змінюється менше, ніж у літні. Взимку кількість опадів від десятиріччя до 
десятиріччя найменше змінюється на заході і півдні. 

Запропонований для практичних розрахунків 50-річний період (1961-2010 
рр.) спостережень за кількістю опадів надасть можливість поліпшити 
оперативне обслуговування різних галузей економіки. 

У зв’язку з глобальними змінами клімату, які впливають на 
трансформацію регіонального клімату та окремі метеорологічні величини, 
середня кількість опадів в Україні за останні 20 років (1991-2010 рр.) зазнала 
незначних змін порівняно з кліматологічною стандартною нормою (1961-1990 
рр.). У січні на всій території кількість опадів порівняно з кліматологічною 
стандартною нормою (1961-1990 рр.) зменшилась на півночі і заході до 5 мм, а 
на півдні і сході – до 10 мм. У лютому вона повсюди збільшилась на 5 мм, 
лише у центральній частині України та на південному заході зменшилась на 5-7 
та 10 мм відповідно. У березні кількість опадів повсюдно збільшилась: 
найбільше (до 10-15 мм) на півдні і південному сході, що становить 130-140% 
порівняно з кліматологічною стандартною нормою та на 5-7 мм (100-120%) на 
решті території. У квітні кількість опадів збільшилась за останні 20 років лише 
на крайньому заході і північному заході та в центральному степу 
(Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області на 5 мм, на решті території 
кількість опадів на стільки ж зменшилась.  Порівняно з кліматологічною 
стандартною нормою (1961-1990 рр.) вона майже не змінилась (80-100%). У 
травні у західній частині кількість опадів зменшилась на 10-15 мм, а у східній 
половині збільшилась на 5-15 мм, що становить 80-110% порівняно з 
кліматологічною стандартною нормою (1961-1990 рр.). У червні на значній 
території кількість опадів зменшилась до 10 мм, а в окремих осередках до 20 
мм і становить 80-120%. У східній частині збільшилась у тих же межах і 
дорівнює 100-115% порівняно з кліматологічною стандартною нормою 1961-
1990 рр. У липні кількість опадів збільшилась на північному заході на 20-25 мм, 
на крайньому заході і крайньому сході на 10-15 мм (100-140%). На значній 



 22

території вона зменшилась на 5-10 мм (80-100%). У серпні на півночі та 
північному сході опадів стало менше на 8-10 мм (менше 70%), на більшості 
території (весь південь та південній схід) їх збільшилась до 5-8 мм (80-120%). У 
вересні кількість опадів збільшилась на всій території: на заході та північному 
заході до 10 мм, на північному сході та сході на 10-15 мм, а в центральних 
областях і в Українських Карпатах на 20 мм і більше, що становить 140-160% 
відносно кліматологічної стандартної норми (1961-1990 рр.). За 1991-2010 рр. у 
вересні відбулося найбільше збільшення опадів по всій території у річному 
ході. Дещо менше збільшення опадів за останнє двадцятиріччя на всій території 
відбулося у жовтні: на заході до 5 мм (120-140%), а на решті території до 15 
мм (140-150%). У листопаді кількість опадів на півдні та в центрі збільшилась 
на 2-6 мм,  на решті зменшилась на стільки ж (100-110% норми). У грудні 
кількість опадів зменшилась на всій території: на півдні, сході і заході до 10 мм, 
на крайньому північному заході до 5 мм, в центральній частині і на північному 
сході до 12-18 мм і становить 70-80% норми.  

Кількість опадів у холодний період (листопад-березень )за 1991-2010 рр. 
зменшилась. на 25 мм. У теплий період кількість опадів збільшилась порівняно 
з кліматологічною на 25-30 мм. Кількість опадів за рік за 1991-2010 рр. майже 
не змінилась внаслідок збільшення опадів у теплий та зменшення їх на стільки 
ж у холодний період. 

Кількість опадів, як зазначено вище, за останнє десятиріччя (1991-2000 
рр.) ХХ ст. та перше десятиріччя (2001-2010 рр.) ХХІ ст. вносить корективи в 
кліматологічну стандартну норму (1961-1990 рр.), тому розраховано 
кліматологічну норму за 50-річний період спостереження (1961-2010 рр.) з 
метою виявлення тенденції до зміни кількості опадів. 
 Кількість опадів у січні за 50-річний період (1961-2010 рр.) порівняно з 
кліматологічною стандартною нормою (1961-1990 рр.) на більшій частині 
території зменшилась на 2-3 мм, а на південному заході на 4 мм. У лютому 
кількість опадів майже не змінилась (± 1-2 мм). У березні кількість опадів у 
цьому місяці повсюдно збільшилась на 1-5 мм порівняно з нормою (1961-1990 
рр.).  У квітні кількість опадів у цьому місяці знаходиться у межах норми 
(1961-1990 рр.): лише на крайньому заході та південному сході вона більша на 2 
мм, на решті території – на 1-2 мм менша. Кількість опадів у травні 
збільшилась до 5-7 мм повсюдно, лише в окремих осередках на заході вона на 
стільки ж зменшилась.  У червні кількість опадів збільшилась на східній 
половині до 5 мм, а на західній  – зменшилась до 7 мм. Кількість опадів у липні 
на значній території України зменшилась до 5 мм в цьому місяці, лише на 
заході збільшилась на 2-6 мм відносно норми (1961-1990 рр.). У серпні кількість 
опадів майже на всій території дещо збільшилась 1-2 мм, а на півночі та 
північному сході зменшилася в тих самих межах. У вересні кількість опадів 
збільшилась у центральних областях до 7-9 мм, на решті території – до 5 мм. У 
жовтні відбулося збільшення кількості опадів на більшості території до 4 мм, в 
окремих осередках до 6 мм, в Українських Карпатах до 10 мм. У листопаді 
кількість опадів збільшилась на всій території на 1-2 мм, лише на крайньому 
сході, подекуди на півночі й північному заході зменшилась на 1-3 мм. Кількість 
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опадів у грудні на всій території зменшилась на 5-6 мм відносно норми 1961-
1990 рр. 
 У різних регіонах України у різні місяці збільшення або зменшення 
кількості опадів відбувалось неоднаково.  

Отже, за 50-річний період (1961-2010 рр.) порівняно з кліматологічною 
стандартною нормою (1961-1990 рр.) у березні, травні, червні, серпні, вересні, 
жовтні та листопаді кількість опадів майже повсюдно збільшилась; у червні 
кількість опадів в західній половині України зменшилась, а в східній 
збільшилась; у січні, липні, грудні – майже на всій території зменшилась; у 
лютому, квітні – кількість опадів не змінилась.   

Наведена інформація та зроблені на основі її аналізу висновки мають 
значення не лише у контексті наукових досліджень змін клімату, вони є 
інформаційно-статистичною базою для створення кліматичних прогнозів 
важливих для багатьох сфер життєдіяльності. 

Карти зміни кількості атмосферних опадів на території України наведені 
в додатках. 
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ДОДАТОК 2 
ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПО 

ДЕСЯТИРІЧЧЯХ 
(1961-1970) 
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ДОДАТОК 3 
ЗМІНИ СЕРЕДНЬОРІЧНОЇ КІЛЬКОСТІ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ ПО 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
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ДОДАТОК 4 
ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

(теплий період року) 
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ДОДАТОК 5 
ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

(холодний період року) 
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3. ПОБУДОВА ДЕТАЛІЗОВАНИХ КАРТ КЛІМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗА 
ПРОЕКЦІЯМИ АНСАМБЛІВ КЛІМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

Візуалізація розрахункових даних кліматичних моделей проводилась у ГІС-
інструментарії ArcGIS 10.1 SP1 з використанням розширення Geostatistical Analyst. На основі 
точкового шару регулярної мережі 0,25 км побудовані деталізовані геостатистичні поверхні, 
що дають змогу динамічно отримувати значення кліматичних характеристик у кожній точці 
поверхні не обмежуючись можливостями фіксованого просторового розширення растру. Для 
інтерполяції кліматичних характеристик використовувався метод Thin-plate spline. 

Документи ArcGIS складаються з файлів проектів, названих за кліматичним 
показником, що зображується, та базами геоданих, названих за кліматичними періодами. У 
проектах кліматичні показники структуровані за періодом та відповідним місяцем. 

У базовому шарі для території України температурні зміни класифіковані через 1°C, 
ізолінії –  через кожні 0,5°C, опади – через 10 мм, ізолінії – через кожні 5 мм. За 
температурним показником для кожного місяця підготовлені  шари з більшою деталізацією  
0,1°C, що підключаються автоматично при укрупненні масштабу більше ніж 1:1 000 000, і 
дозволяють прослідкувати зміну кліматичних характеристик на локальному рівні 
адміністративних районів. 
 Діапазони значень температури атмосферного повітря і кількості опадів та часові 
інтервали, за якими будувались деталізовані карти (в тому числі і прогнозні) наведені в табл. 
3.1 та 3.2. Деталізовані карти, побудовані з використанням ГІС, містяться у додатку на 
компакт-диску. Приклади карт наведені нижче. 
 
Таблиця 3.1. Діапазон середньомісячної абсолютної температури за періодами для 
території України. 
                   Період       
Місяць 

1961-1990 1991-2010 2011 – 2030 2031 – 2050 2081 – 2100 

Січень_01 -8,1…0,4 -5,5…1,2 -5,5… 1,3 -4,1… 2,7 -2,6… 4
Лютий_02 -6,9…1 -5,1…1,8 -5… 1,7 -4,3… 2,4 -2,4… 4,1

Березень_03 -2…5,3 -1,7…5,4 -1,7… 5,4 -0,9… 6,2 0,9… 7,8
Квітень_04 3,9…11 4,3…11,3 4,5… 11,5 5,2… 12,1 6,5… 13,3
Травень_05 9,1…16,7 9,8…16,6 10,2… 17 10,8… 18,9 12,3… 19,5
Червень _06 11,8…20,7 12,9…21,2 13,3… 21,8 14,1… 22,7 15,8… 25
Липень_07 13,2…23,2 14,9…24,2 15,5… 24,8 16,2… 25,9 18,5… 28,6
Серпень_08 12,9…22,6 14,5…23,9 15,2… 24,3 16,1… 25,7 18,5… 28,1
Вересень_09 9,4…18,1 9,3…18,5 10,2… 19,2 10,6… 20,1 13… 22,3
Жовтень_10 4,6…12,5 5…13,2 5,6… 13,4 6,3… 14,5 7,8… 15,9
Листопад_11 -0,5…7,4 0,1…7,4 0,4… 7,9 1,5… 8,7 3,3… 10,4
Грудень_12 -5,2…3,7 -4,9…3,2 -4,2… 4,2 -3,2… 5,1 -1,2… 6,4

 
Таблиця 3.2. Діапазон середньомісячної кількості атмосферних опадів по періодам на 
території України. 
          Період    
Місяць 

1961-1990 1991-2010 
 

2011-2030 
 

2031-2050 
 

2081-2100 

Січень_01 23,1 - 86,7 16,1 - 60,6 14,3 - 60,2 17,1 - 67,5 19,7 - 72,4 
Лютий_02 23,8 - 76,5 15,1 - 59,1 14,3 - 64,5 13,7 - 62,6 14,8 - 64,5 
Березень_03 18 - 80,7 21,2 - 52,4 27,2 - 56,8 22,3 - 61,4 22,2 - 70,2 
Квітень_04 22 - 91 16,8 - 56,7 19,3 - 64 18,3 - 62,1 16,9 - 76,6 
Травень_05 23,3 - 128 21,5 - 90,2 22,6 - 99,6 22 - 105,1 19,4 - 104,9 
Червень _06 29,5 - 165 26,3 - 91,1 26,1 - 103,4 28,4 - 99,1 24,9 - 89,8 
Липень_07 25,2 - 162,8 20,5 - 110,8 16,1 - 112,1 15,4 - 119,8 12,7 - 120,4 
Серпень_08 20,8 - 124,4 23,1 - 87 16,8 - 85 18,1 - 84,9 11,9 - 79,4 
Вересень_09 19,5 - 97 25,7 - 88,4 22 - 98,8 30,8 - 104,8 29,1 - 97,4 
Жовтень_10 17,7 - 85,4 21,2 - 63,2 19,4 - 59,2 20,7 - 62,1 20,4 - 71,1 



 67

Листопад_11 25 - 106,4 25,8 - 68,7 28 - 76,4 23,7 - 78,6 23,2 - 82,1 
Грудень_12 29 - 113 24,6 - 72,5 25,2 - 78,2 23,7 - 91,9 27,3 - 90,2 
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