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ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ АТМОСФЕРНИХ ЯВИЩ 
НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті наведено результати дослідження повторюваності злив, граду, атмосферних опадів і туманів на території Харківської 

області упродовж періоду 2001-2014 рр. за даними статистичного аналізу. Розрахунки проведено за даними місячної кількості опа-

дів на метеостанціях області (Лозова, Харків, Золочів, Куп’янськ, Ізюм, Красноград, Богодухів, Великий Бурлук, Слобожанське, 

Коломак) за період 1961-2014 рр., кількості та тривалості туманів. Визначено умови їх утворення, поширення і розвитку на тери-

торії Харківської областіі, які характеризують річні та сезоні зміни. Встановлено, що за останні п’ятнадцять років спостерігаєть-

ся тенденція до збільшення кількості дощів, злив і граду різної інтенсивності на території Харківської області. Найбільша кіль-

кість туманів зафіксована на півночі області (Харків, Золочів і Богодухів). Найчастіше тумани спостерігаються в осінньо-зимовий 

період і становлять понад 60 днів на рік. 

Ключові слова:  зміни клімату, атмосферна циркуляція, атмосферні явища, повторюваність, динаміка атмосферних явищ. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье приведены результаты исследования повторяемости ливней, града, атмосферных осадков и туманов на территории 

Харьковской области в течение периода 2001-2014 гг. по данным статистического анализа. Расчёты проведены по данным ме-
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Вступ. Природно-кліматичні фактори впливають 

на розвиток соціально-економічних умов території. 

Особливе значення мають кліматичні показники, 

які визначають спеціалізацію господарської діяль-

ності суспільства. Такі атмосферні явища, як посу-

хи, заморозки, суховії, зливи, град, впливають на 

умови вирощування сільськогосподарських куль-

тур, а також на комунальне, транспортне господар-

ства. В останній час, коли виявлена тенденція змі-

ни клімату в бік потепління, вони спостерігаються 

часто і характеризуються як небезпечні та стихійні 

явища [2, 6]. Повені, урагани, шквали, спеки, силь-

ні снігопади стали не поодинокими випадками, а 

об’єктивною закономірністю коливань клімату, яку 

при подальшому потеплінні можна віднести до по-

рушень рівноваги кліматичної системи. Так, за ос-

танні п’ятнадцять років спекотними виявилися оди-

надцять з них, а матеріальні збитки становили понад 

15 млрд доларів (спека 2010 р.) [3].  

Отже постає питання щодо оцінки можливих 

економічних, екологічних, соціальних наслідків 

цих змін, які залишаються важливими і потребують 

особ ливої уваги.

Не є виключенням і територія України та 

Харківської області, де також спостерігаються різні 

за інтенсивністю атмосферні явища [1, 4, 5, 7]. Так, 

наприклад, у 2003, 2005, 2007 рр. сільське господар-

ство Харківської області отримало менший урожай, 

ніж у середньому за багаторічний період. Головною 

причиною стали пізні весняні заморозки та літня 

посуха. Для зменшення подібних наслідків необхід-

но вивчати динаміку атмосферних явищ, причини 

їх утворення, визначати оптимальні шляхи та захо-

ди для їх запобігання. 

У курсі «Фізична географія України» під час 

вивчення кліматичних умов території можна, на 

прикладі Харківської області, розглянути причи-

ни, умови утворення, заходи запобігання різних 

атмосферних явищ. Треба звернути увагу, що ат-

мосферні явища за певних умов можуть вважатися 

як небезпечні та особливо небезпечні (стихійні).  

Виникнення атмосферних явищ пов’язано з ат-

мосферними циркуляційними процесами та з фі-

зико-географічними особливостями території. На 

території Харківської області, яка має неоднорідну 

підстилаючу поверхню, атмосферні явища мають 

значну повторюваність. Серед поширених є зливи, 

град, тумани. Щоб виявити умови переходу атмос-

ферних явищ до кола «небезпечних», були встанов-

лені їх критичні значення: град з діаметром градин 

понад 7 мм; тумани за умови погіршення горизон-

тальної видимості до 500 м; грози з моменту виник-

нення; зливи при випадінні 30 мм і більше на про-

тязі 12 годин. Усі небезпечні явища при посиленні 

можуть стати особливо небезпечними (стихійни-

ми), якщо за своєю інтенсивністю, часом впливу та 

сячной суммы осадков на метеостанциях области (Лозовая, Харьков, Золочев, Купянск, Изюм, Красноград, Богодухов, Великий 

Бурлук, Слобожанское, Коломак) за период 1961-2014 гг., количества и продолжительности туманов. Определены условия их 

образования, распространения и развития на территории Харковской области, которые характеризуются годовыми и сезонны-

ми изменениями. Установлено, что за последние пятнадцать лет наблюдается тенденция увеличения количества дождей, ливней 

и града разной интенсивности на территории Харьковской области. Наибольшее количество туманов наблюдается в течение 

осенне-зимнего периода и составляет более 60 дней за год. 

Ключевые слова:  изменения климата, атмосферная циркуляция, атмосферные явления, повторяемость, динамика атмос-

ферных явлений.
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FEATURES OF ATMOSPHERIC PHENOMENA’S DYNAMICS IN KHARKIV REGION
The article presents the results of rainfall, hail, precipitation and fogs’ frequency study  in Kharkiv region during the period 2001-2014 

by means of statistical analysis. The calculations were carried out on the basis of monthly rainfall data at the meteorological stations of the 

region (Lozova, Kharkiv, Zolochiv, Kupyansk, Izyum, Krasnograd, Bogodukhiv, Velykyi Burluk, Slobozhanske, Kolomak) for the period 

1961-2014, the number and duration of fogs. The conditions of their formation, distribution and development on the territory of Kharkiv 

region characterizing the annual and seasonal changes have been determined.

All types of atmospheric precipitation are observed on the investigated area, namely long-term deposits prevailing throughout the 

year (liquid (103%) and solid (68%), amongst streams - liquid (121%). Long-term precipites are characteristic of the autumn period, when 

atmospheric phenomena are formed. Fogs, mist, storms, thunderstorms and lightnings are observed in the spring and summer (30% and 

74% respectively). In the winter, it is possible to observe the same probability that liquid and snow, ice  cover (24% and 20% respectively) 

mix , frosts (46%).

Most often, (35%) of showers happen within one day, 30% of cases occur for 2 and 3-5 days. Sometimes they are observed for several 

days.

There is a great variety of heavy rains on the territory of Kharkiv region, where you can expect 3-5 days with showers for a year. 

As a rule, the rains can be accompanied by hail and thunderstorms. The hail is a more rare phenomenon than a thunderstorm, it falls 

predominantly during the warmer years of the powerful cumulonimbus clouds with a strong upright movement. Hail is formed in the 

conditions of a large variety of synoptic processes. In 53% of cases, hail is associated with cold fronts, and 47% - correspond to the internal 

processes of the mass. Hailstones with a diameter of 20 mm and more cause significant damage to the economy,

It has been established that over the past fifteen years there has been an increasing tendency in the number of rains, showers and 

hail of varying intensity on the territory of Kharkiv region. The largest number of fogs was recorded in the north of the oblast (Kharkiv, 

Zolochiv and Bogodukhiv). Most fogs are observed in the autumn-winter period and make up more than 60 days a year.

Keywords: climate change, atmospheric circulation, atmospheric phenomena, frequency, dynamics of atmospheric phenomena.
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площею поширення можуть становити загрозу лю-

дині та викликати стихійні лиха. Результати пред-

ставленого дослідження можна використовувати у 

науково-дослідницьких розробках учнів, студентів, 

де розглядаються загальні риси цих явищ та особли-

вості їх утворення, що закладає засади майбутньої 

наукової пізнавальної діяльності. 

Вихідні передумови. Встановлено, що стихій-

ні метеорологічні явища є найбільш небезпечними 

проявами коливань клімату. За результатами дослі-

джень [4, 5, 7] можна зазначити, що за останні роки 

їх кількість на території України значно збільши-

лася. Треба враховувати, що внаслідок мінливості 

температурного режиму Землі, в атмосфері відбу-

вається перебудова процесів перенесення тепла і 

вологи на всіх континентах, яка проявляється через 

поширення несприятливих метеорологічних явищ. 

Встановлено, що глобальне потепління існує і з ним 

пов’язані кліматичні аномалії, які викликали зміну 

частоти небезпечних та стихійних явищ погоди. 

У дослідженнях [6, 7] проведений аналіз просторо-

во-часового розподілу стихійних метеорологічних 

явищ погоди на території України, де відмічається 

зростання частоти їх повторюваності. За останні 

п’ять років [1] відбувається зростання кількості ви-

падків сильного та дуже сильного дощу. Так, упро-

довж 2014 р. вони спостерігалися на 20% більше по 

відношенню до періоду 1981-2014 рр. У травні та 

вересні 2014 р. високі показники температури пові-

тря та вологовмісту сприяли інтенсивним процесам 

конвективної діяльності, наслідком чого зафіксова-

ні не лише сильні зливи, а й грози, град на більшій 

території країни. Злив у 2014 р. спостерігалося у 

1,5 рази більше, ніж за період 1981-2010 рр. 

Метою статі є комплекс на характеристика дина-

міки сильних дощів, граду, кількості опадів і тума-

нів на території Харківської області. Оцінку їх змі-

ни, повторюваності та інтенсивності атмосферних 

явищ здійснено на основі аналізу метеорологічних 

рядів за період 1961-2014 рр. 

Виклад основного матеріалу. Атмосферні опа-

ди є одним з найбільш важливих елементів клімату. 

Вони складають частину водного балансу діяльної 

поверхні, визначають режим зволоження, задіяні 

у процесах хмароутворення. Як правило, у рідкому 

вигляді опади являють собою дощ, зливовий дощ, 

мряку; у твердому – сніг, зливовий сніг, град, сніго-

ву крупу, снігові зерна. Відомо, що зливові опади є 

найбільш небезпечними і випадають з купчасто-до-

щових хмар, де характеризуються великою інтен-

сивністю. Вони починаються і закінчуються рапто-

во, тривалість їх незначна. Серед стихійних явищ, 

які спостерігаються на території України, найчасті-

ше зафіксовані зливи (сильні дощі), які характери-

зуються кількістю опадів 30 мм і більше за 12 годин. 

Вони виникають під час надходження холодних 

атмосферних фронтів, які переміщуються із захід-

ними та північно-західними циклонами. Випадіння 

опадів обумовлено складною взаємодією макро- та 

мікропроцесів, де кількість опадів, їх повторюва-

ність залежать не лише від характеру синоптичних 

процесів, але й від місцевих особливостей території, 

переважно рельєфу. 

На території  Харківської області спостеріга-

ються усі види атмосферних опадів. Серед різних 

типів опадів переважають облогові впродовж року, 

а саме – рідкі та тверді, серед зливових – рідкі. 

Облогові опади є характерними для осіннього пе-

ріоду, де утворюються атмосферні явища у вигляді 

туману та мряки. Зливові опади з грозами, градом, 

блискавкою спостерігаються навесні та влітку. 

Взимку можна спостерігати з однаковою імовірні-

стю рідкі та змішані опади й утворення снігового 

покриву, ожеледиці, паморозі. 

Частіше всього зливи (35%) випадають про-

тягом одного дня, 30% випадків припадає на 2 та 

3-5 днів. Іноді вони трапляються декілька днів. 

Спостерігається велика строкатість сильних дощів 

на території Харківської області, де можна очікува-

ти на рік 3-5 днів із зливами. У цілому за рік на те-

риторії  Харківської області випадає близько 564 мм 

опадів за період 1961-2014 рр. На метеорологічних 

станціях Золочів, Коломак, Великий Бурлук, Ізюм, 

Красноград спостерігається зростання опадів, на 

решті станцій – незначне їх зменшення. У залеж-

ності від інтенсивності,  частоти процесів утворен-

ня опадів їх кількість в окремі роки може колива-

тися у великих межах. Основна кількість опадів 

(358 мм) спостерігається у теплий період року (кві-

тень – жовтень), що складає 63% від річної кілько-

сті. У холодний період року (листопад – березень) у 

середньому випадає 206 мм опадів, або 37% від річ-

ної кількості. Протягом року вони розподіляються 

нерівномірно: взимку становлять 20 %, весною та 

восени – по 23%, а влітку – 34% від річної кількості. 

Навесні зменшується повторюваність хмар ниж-

нього ярусу, зростає повторюваність хмар верти-

кального розвитку (25%). Так, повторюваність ша-

руватих хмар становить 19%. Отже, збільшується 

частота (до 30%) зливових опадів. З підвищенням 

температури повітря зменшується кількість днів 

з твердими (до 5 днів у березні й до 1 дня у квітні) 

та змішаними опадами, збільшується – з рідкими. 

У літні місяці найчастіше (74%) спостерігаються 

опади зливового характеру. Повторюваність обло-

гових опадів дорівнює всього 10%. У середньому ви-

падає понад 184 мм опадів. У річному ході найбільша 

їх кількість відзначається у червні (68 мм) і липні 

(65 мм). 

В осени повторюваність шарувато-дощових і ро-

зірвано-дощових хмар зростає, а купчасто-дощо-

вих – зменшується порівняно з літом. У цей сезон 

збільшується частота (62%) облогових опадів і змен-

шується повторюваність опадів зливового харак-

теру. Восени в середньому випадає 120 мм опадів. 

У зв’язку зі зниженням температури повітря мо-

жуть випадати опади у твердому вигляді. У серед-

ньому відзначається до 6 днів із твердими опадами. 
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У листопаді рідкі й змішані опади можуть бути при 

від’ємних температурах повітря.

Просторовий аналіз часового розподілу місяч-

ної кількості опадів на території Харківської облас-

ті (рис. 1, 2) характеризуєт ься тенденцією до згла-

дження (вирівнювання) поля атмосферних опадів: 

центральні та північно-східні регіони області, які 

на відміну від минулого десятиріччя (1991-2000 рр.), 

знаходяться у зоні з кількістю опадів більше 570 мм. 

Зворотна ситуація прослідковується на півночі та 

півдні області, де зафіксована кількість опадів у ме-

жах 510-530 мм. 

Також наявним є той факт, що за період дослі-

дження (2001-2014 рр.) на території Харківської об-

ласті відсутніми є регіони з кількістю опадів менше 

510 мм, що робить їх більш сприятливими для веден-

ня господарства. Як правило, зливові дощі можуть 

супроводжуватися градом та грозами. Град є більш 

рідким явищем, ніж гроза, він випадає прева жно 

в теплу пору року з потужних купчасто-дощових 

хмар із сильним вертикальним рухом. Утворюється 

град за умов великої різноманітності синоптичних 

процесів. 

У 53% випадкі в випадіння граду пов’язане з хо-

лодними фронтами, а 47% – відповідають внутріш-

ньомасовим процесам. Градини діаметром 20 мм 

та більше завдають значних збитків господарству, 

особ ливо, коли вони зафіксовані на фоні сильних 

злив та вітру: пошкоджують сільськогосподарські 

культури, сади й виноградники, перешкоджають 

роботі багатьох галузей господарства (транспорту, 

будівництва). У більшості в ипадків (98%) випадає 

дрібний град, але іноді він може досягати і великих 

розмірів. Град діаметром 20-50 мм випадає рідко.

Повторюваніст ь випадіння граду в Харківській 

області мало змінюється від року до року. Середнє 

квадратичне відхилення коливається у межах однієї 

доби за рік. Граду зовсім не буває у 26% років, де у 

20% – зафіксовано до трьох днів з градом упродовж 

року. Град притаманний для післяполудня (86%) 

приблизно о 15-17 годині. Тривалість випадіння гра-

ду незначна: у 71% випадків він випадає від декіль-

Рис.1. Середньорічна кількість опадів за період 1990-2000 рр.
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кох хвилин до чверті години, 16% – триває від 15 до 

30 хвилин. При випадінні  граду переважає північ-

но-західний і західний вітер, де максимальна швид-

кість сягає 10-20 м/с. 

Характеризуючи тумани, треба зазначити, що ці 

атмосферні явища погіршують горизонтальну види-

мість до 1 км і менше. Як правило, виникнення ту-

ману пов’язане зі збільшенням відносної вологості 

повітря і досягненням стану насичення його водя-

ною парою. Згідно з умовами утворення тумани по-

діляються на види: адвективні та радіаційні, тумани 

випаровування і охолодження. За інтенсивністю ту-

мани поділяються на сильні (видимість менше 50 м), 

помірні (50-500 м) і слабкі (500-1000 м). Сильні тума-

ни з видимістю менше 50 м є особливо небезпечни-

ми атмосферним явищем для всіх видів транспорту, 

оскільки сприяють утворенню небезпечних умов 

видимості на автомобільних, морських, авіаційних 

шляхах сполученнях.

Повторюваність туманів має чіткий річний хід: 

найбільш часто вони спостерігаються у зимові міся-

ці (11 днів у грудні, 10 днів у січні). З травня по ве-

ресень у середньому зазначається 2 доби з туманом. 

Найбільша кількість днів з туманом (більше 60 днів) 

спостерігається на півночі, де переважають розчле-

новані форми рельєфу. Просторовий розподіл кіль-

кості днів з туманом дуже мінливий, отже його утво-

рення залежить від синоптичних умов, характеру 

підстилаючої поверхні, рельєфу, наявності поблизу 

водних об’єктів.

Середня кількість днів з туманом збільшилася у 

Богодухові, Купянську та місті Харкові – на 15-25 

днів. Важливою характеристикою туманів є їх три-

валість. Вона коливається у широких межах. У се-

редньому в холодне півріччя туман триває близько 

5 годин, у тепле – 3 години. Випадки дуже тривалих 

туманів рідкісні, у 52% у зимовий сезон спостеріга-

ються тумани тривалістю до 3 годин, у 22% – від 3 до 

6 годиг. У теплий період також у більшості випадків 

(67%) тумани тривають менше 3 годин. З настанням 

жовтня тривалість туманів різко зростає, що триває 

до березня.

Рис.2. Середньорічна кількість опадів за період 2001-2014 рр.
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Висновки. Результати дослідження дозволяють 

стверджувати, що будь-яке атмосферне явище за 

різних умов може характеризуватися як небезпеч-

не або стихійне. На території Харківської області 

серед атмосферних явищ найбільш поширеними є 

дощ, злива, град і туман. Сьогодні на досліджуваній 

території відбувається збільшення кількості випад-

ків із сильним дощем та градом. Зміна кліматичного 

поля атмосферних опадів має тенденцію до незнач-

ного збільшення їх кількості по території за останні 

п’ятнадцять років. Повторюваність туманів збіль-

шується з жовтня по березень. Найбільш тривалі ту-

мани – у зимові місяці на фоні додатних темпера-

тур повітря. З травня по вересень можна очікувати 

до двох днів з туманом. 
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