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Вступ, постановка проблеми. За останні роки 

відбуваються значні коливання погодних умов, які 

характеризуються раптовими похолоданнями та 

потепліннями, посиленням вітру та аномальними 

атмосферними явищами на території України і зо-

крема в Харківській області. Відомо, що це пов’я-

зано зі змінами великомасштабної атмосферної 

циркуляції, яка виступає як кліматоутворюючий 

фактор [3]. Біля земної поверхні вітер визначається 

за допомогою швидкості та напрямку і є важливою 

характеристикою кліматичних умов території. 

Розподіл показників вітру на регіональному рів-

ні визначається особливостями атмосферної цирку-

ляції і фізико-географічними чинниками встановле-

ної території. Мінливість вітрових величин впливає 

на умови життя людей, їх господарську діяльність. 

Значну роль вітрові навантаження відіграють в 

енергетиці, де сильний вітер може обривати дроти, 

перекидати опори ліній електроструму та зупиняти 

роботу електричних підстанцій. Сільське господар-

ство також може зазнавати масштабних збитків че-

рез шквальні вітри, які створюють умови для поля-
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В статье определены особенности ветрового режима на территории Харьковской области в течение периода 2001-2015 гг. с 
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Mighty changes in the weather conditions have happened recently. It is characterized by sudden cooling and warming, different at-

mospheric events on the territory of Ukraine in general, and on the territory of Kharkiv region, in particular. It is known that such weather 

conditions are connected with changes in large-scale atmospheric circulation which are something like a climate-making force. 

It is also known that the wind indexes have annual, monthly and daily variations with the established regularity but their seasonal and 

daily alterability can be perturbed due to any synoptic processes characterized by rough changes in the weather conditions. It has been 
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гання посівів, видування поверхневого шару ґрун-

ту та насіння, що в цілому впливає на врожайність 

зернових культур. Незначний вітер за умов стійкої 

стратифікації атмосфери сприяє накопиченню 

шкідливих забруднюючих домішок у прилеглому 

шарі повітря, що є актуальним для міста Харкова, 

яке внаслідок забудованості (наявності висотних 

будинків, промислових об’єктів, садибно-паркових 

комплексів) та вирівнювання території створює 

особливі мікрокліматичні умови. Також характе-

ристики вітру можна розглядати як альтернативне 

джерело енергії. 

Під час вивчення кліматичних умов території 

в курсі «Фізична географія України» недостатньо 

висвітлюється прикладне значення вітрових ха-

рактеристик. Результати дослідження можна вико-

ристовувати під час роботи географічних гуртків, 

у науково-дослідницьких розробках учнів, під час 

узагальнюючих занять, де розглядаються можливо-

сті нетрадиційних видів енергії. 

Вихідні передумови. Показники вітру мають 

річні, місячні та добові коливання, які пояснюють-

ся встановленими закономірностями. Але сезонна, 

добова мінливість їх може порушуватися внаслідок 

розвитку будь-яких синоптичних процесів (цикло-

нів та антициклонів) [5-7]. Так, антициклон, який 

панував улітку 2010 р., створив спекотні умови на 

території України і Росії. Максимальні значення 

температури повітря у серпні місцями досягли по-

казника 40°С і вище. Таким чином, умови форму-

вання баричних утворень характеризуються склад-

ним поєднанням метеорологічних показників, де 

характеристики вітру визначають їх особливості та 

відтворюють стан атмосфери. 

Встановлено, що зимові зміни вітрового режи-

му на території Харківської області визначають-

ся пануванням Сибірського антициклону, де пе-

реважаючими є східні, південно-східні вітри [10]. 

Дослідження [2-4, 8] вказують на суттєві коливан-

ня великомасштабної атмосферної циркуляції, які 

формують нестійкі погодні умови. Навесні-влітку 

посилюється роль сонячної радіації, отже спосте-

рігається перебудова баричних утворень. У цей 

час вплив Сибірського антициклону на територію 

Харківської області послаблюється. Азорський 

баричний максимум стає пануючим і приносить 

вітри західних і південно-західних напрямків. 

Показники вітру, що характеризують Харківську 

область, переважно представляють період 

1935-1980-ті рр. [10]. Основними кліматичними 

джерелами для вирішення будь-яких господар-

ських задач є «Клімат України» [9] та Кліматичний 

кадастр [11]. Сьогоднішні зміни вітрового режиму 

Харківської області висвітлені недостатньо і потре-

бують подальшого узагальнення з метою прогнозу 

майбутніх погодних умов. 

Метою статі є встановлення особливостей вітро-

вого режиму на території Харківської області впро-

довж періоду 2001-2015 рр. У якості віхідних даних 

виступають середньомісячні показники вітру на ме-

теорологічних станціях. За допомогою статистично-

го аналізу розраховані загальні характеристики, що 

є показовими для розподілу значень вітру. 

Виклад основного матеріалу. За результатами 

спостережень на метеорологічних станціях Харків, 

Золочів, Вовчанськ, Куп’янськ, Ізюм, Лозова, 

Красноград та Богодухів аналізувалася річна пов-

торюваність ( у %) напрямків вітру впродовж пе-

ріоду 2001-2015 рр. Переважаючими на території 

Харківської області були північно-східні та східні 

вітри (рис.1). На станції Куп’янськ пануючими були 

північні вітри. Також на Харківщині можуть спосте-

рігатися вітри західної складової. 

Річні коливання напрямку вітру вказують на різ-

ні синоптичні процеси, що спостерігаються на те-

риторії і формують нестійкі погодні умови. Змінний 

Рис.1. Річна повторюваність напрямку вітру за період 2001-2015 рр.
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напрямок є характерним для перехідних сезонів 

(весна-осінь), коли часто виникають різні погод-

ні умови, спостерігаються посилення вітру, грози, 

шквали. Літній період має більш сталий режим віт-

ру через панування баричного максимуму і темпе-

ратурного режиму, що встановився. 

Посилення вітру, поривчастість може спостері-

гатися на початку літа (червень), коли активизують-

ся атмосферні процеси через посилення радіацій-

ного чинника. 

Статистичний аналіз показників напрямку віт-

ру на станціях вказує на його незначне відхилення 

упродовж року (максимальні показники виведені 

жирним шрифтом, мінімальні – підкреслені). На 

станціях Куп’янськ та Ізюм спостерігався мінливий 

вітровий режим упродовж року за рахунок північ-

них та північно-східних вітрів (табл.1). 

Річна швидкість вітру на досліджуваній території 

має тенденцію до зменшення порівняно з періодом 

1980-х рр.  На станціях Вовчанськ, Харків, Золочів 

спостерігався вітер зі швидкістю до 4 м/с. На реш-

ті станцій швидкість аітру сягала 2-3 м/с (рис.2). 

Максимальна середня швидкість вітру зафіксова-

на на метеостанціях Вовчанськ (4,9 м/с) та Золочів 

(4,2 м/с) у січні. 

Дослідники зазначають, що найбільша швид-

кість вітру в місті Харкові спостерігалася у лютому 

і сягала значень 5,6-5,7 м/с [10]. Причиною змен-

шення швидкості вітру може бути, поруч із атмос-

ферними циркуляційними змінами, забудованість 

території, абсолютна висота станції, антропогенне 

навантаження на місцевості. 

Таким чином, проведене дослідження показало, 

що на території Харківської області переважаючою є 

швидкість вітру в межах 2-4 м/с. Показник середньо-

річної швидкості вітру треба враховувати при прове-

денні оцінки вітроенергетичних ресурсів території. 

Значення головних статистичних показників 

розподілення метеорологічних величин: середніх 

(V), середніх квадратичних відхилень (σ), коефіцієн-

тів асиметрії (K
as

) та ексцесу (E) дозволяють встано-

вити особливості вітрового режиму території [12]. 

На прикладі середніх місячних значень швидкості 

вітру розраховані основні статистичні показники 

для метеостанцій Харківської області. 

У таблиці наведено розподіл статистичних показ-

ників значень швидкості вітру у січні, що характе-

ризує зимовий період. Узимку швидкість вітру ко-

ливається у межах від 2 до 5 м/с (табл.2). Мінливість 

(σ) середньої місячної швидкості вітру в цей період 

коливається у межах 0,1-0,3 м/с. Значення моди (Мо) 

та медіани (Me) характеризують центр розподілу 

статистичної величини. У січні середня швидкість 

вітру має сталий характер. Це підтверджує і середнє 

квадратичне відхилення, що характеризує розсію-

вання значень відносно середнього арифметичного. 

Коефіцієнт асиметрії (K
as

) вказує на щільність вибір-

ки, а коефіцієнт ексцесу (Е) –  на згладженість кри-

вої щільності у межах центру. Отже, значні коливан-

ня вітрового режиму можна очікувати на станціях 

Ізюм, Вовчанськ, Куп’янськ та Золочів. 

Весняний період (табл.3) на прикладі квітня ха-

рактеризувався значними швидкостями вітру на 

станціях Вовчанськ (4,7 м/с) та Харків (4,3 м/с). На 

станціі Красноград показники вітру навесні мають 

суттєву мінливість (до 5,8 м/с), на решті територіїї 

вони відносно сталі.

Улітку (табл.4) середнє квадратичне відхилення 

вказує на незначну мінливість вітрового режиму те-

риторії (0,1-0,4 м/с). 

Найбільші коливання показників зафіксовані на 

станціях Золочів та Харків. Аналіз статистичних по-

казників вказує на встановлений стійкий вітровий 

режим, який характеризується найменшими показ-

никами швидкості вітру (2-3 м/с).

Восени (табл.5) мінливість швидкості вітру ха-

рактеризується показниками 0,1-0,3 м/с, де най-

більше середньоквадратичне відхилення спосте-

Рис.2. Річна швидкість вітру за період 2001-2015 рр.
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Таблиця 1

Середньоквадратичні відхилення напрямку вітру за період 2001-2015 рр.

      Напрямки
              вітру

Станції

Півеіч
Північний

схід
Схід

Південний
схід

Південь
Південний

захід
Захід

Північний
захід

Ізюм 1,1 1,3 0,5 1,0 0,7 0,8 0,5 0,7

Куп’янськ 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3

Вовчанськ 0,2 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4

Золочів 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3

Богодухів 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1

Красноград 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Лозова 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Харків 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2

Таблиця 2

Статистичні показники швидкості вітру (січень 2001-2015 рр.)

  Метеостанція

Стат. 
показник

Ізюм Куп’янськ Вовчанськ Золочів Богодухів Красноград Лозова Харків

Серед. ариф. (М) 2,1 1,9 4,9 4,2 3,2 2,6 3,2 4,0

Серуд. кв. відх. (σ) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3

Коеф. асим. (K
as

) -1,8 -2,6 -1,1 1,4 0,2 0,3 0,2 0,3

Коеф. ексцесу (E) 4,2 8,4 0,2 1,3 -0,9 -1,0 0,1 -0,3

Мода (Мо) 2,2 2,0 5,1 4,0 3,1 2,6 3,3 4,0

Медіана (Ме) 2,2 1,9 5,1 4,1 3,2 2,6 3,2 4,0

Дисперсія ( D) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Коеф. варіації 16,0 13,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 7,0

Таблиця 3

Статистичні показники середної швидкості вітру (квітень 2001-2015 рр.)

    Метеостанція

Стат. 
показник

Ізюм Куп’янськ Вовчанськ Золочів Богодухів Красноград Лозова Харків

Серед. ариф. (М) 2,4 2,0 4,7 3,9 3,1 3,9 3,0 4,3

Серуд. кв. відх. (σ) 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 5,8 0,1 0,4

Коеф. асим. (K
as

) 0,3 -0,2 0,2 0,2 0,3 3,9 0,4 -1,1

Коеф. ексцесу (E) -0,1 0,1 2,3 -0,9 -0,2 15,0 0,0 1,2

Мода (Мо) 2,2 1,8 4,9 3,8 3,1 2,5 3,0 4,3

Медіана (Ме) 2,3 1,9 4,8 3,9 3,1 2,5 3,0 4,3

Дисперсія ( D) 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Коеф. варіації 13,0 13,0 8,0 3,0 5,0 6,0 5,0 10,0

Таблиця 4

Статистичні показники середної швидкості вітру (липень 2001-2015 рр.)

       Метеостанція

Стат. 
показник 

Ізюм Куп’янськ Вовчанськ Золочів Богодухів Красноград Лозова Харків

Серед. ариф. (М) 1,5 1,4 3,1 3,0 2,5 1,8 2,4 3,0

Серуд. кв. відх. (σ) 0,2 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3

Коеф. асим. (K
as

) -0,1 -0,3 -0,4 1,8 0,9 -0,7 0,4 -0,9

Коеф. ексцесу (E) -1,1 -0,9 -0,5 2,7 -0,2 -0,7 0,7 -0,2

Мода (Мо) 1,3 1,5 3,1 2,9 2,4 1,9 2,4 3,2

Медіана (Ме) 1,5 1,5 3,1 2,9 2,5 1,9 2,4 3

Дисперсія ( D) 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Коеф. варіації 16,0 14,0 4,0 11,0 6,0 7,0 5,0 9,0
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рігається на станціях Ізюм, Вовчанськ і Харків, а 

найменше –  на станції Лозова. Коефіцієнт ексцесу 

показує найбільше відхилення на станціі Лозова. 

Отже, на території Харківської області пануючими 

є вітри із швидкістю 2-3 м/с, посилення притаманно 

для осінньо-зимового періоду.

Висновки. Таким чином, на початку XXI століт-

тя спостерігається тенденція зменшення швидкості 

вітру на території Харківської області, що можна 

пояснити змінами загальної атмосферної циркуля-

ції та забудованістю території. Найбільші показни-

ки швидкості вітру зафіксовані на станціях Харків, 

Золочів і Вовчанськ. Суттєві посилення вітру спо-

стерігаються у весняний та осінній періоди, коли за-

гальна атмосферна циркуляція набуває свого мак-

симального розвитку. Саме в цей час відбуваються 

посилення вітру. Найменші значення швидкості 

спостерігаються влітку, коли територія України 

перебуває під впливом Азорського антициклону, а 

циклонічна діяльність послаблена. На метеостанці-

ях Красноград, Золочів, Вовчанськ можна очікувати 

різкі посилення вітру, що пояснюється фізико-гео-

графічними особливостями території.

Рецензент – кандидат географічних наук, 

доцент Ю.Ф. Кобченко

Таблиця 5

Статистичні показники середної швидкості вітру (жовтень 2001-2015 рр.)

     Метеостанція

Стат. 
показник

Ізюм Куп’янськ Вовчанськ Золочів Богодухів Красноград Лозова Харків

Серед. ариф. (М) 1,6 1,5 3,5 3,3 2,9 2,1 3,1 3,4

Серуд. кв. відх. (σ) 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3

Коеф. асим. (K
as

) 0,7 -0,1 -1,1 0,4 0,2 0,2 0,6 0,1

Коеф. ексцесу (E) -1,0 -1,3 1,0 -1,0 -1,3 -0,4 -0,7 0,1

Мода (Мо) 1,4 1,7 3,4 3,4 2,7 2,1 3,0 3,4

Медіана (Ме) 1,6 1,6 3,6 3,3 2,9 2,1 3,1 3,4

Дисперсія ( D) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Коеф. варіації 17,0 16,0 9,0 7,0 6,0 8,0 2,0 9,0
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УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

ІЗ СУГЕСТОПЕДИЧНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ НАВЧАННЯ

У статті розкрито особливості застосування принципу узагальнення навчального матеріалу як одного із засобів кращого за-

пам’ятовування інформації на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання. Проведено аналіз наукових дослі-

джень щодо використання глобального підходу у навчанні, у тому числі на уроках географії. Запропоновано методичні рекомен-

дації щодо сугестопедичного уроку з використанням глобалізації навчального матерілу за розділом «Земля на плані та карті» у 

загальногеографічному курсі.

Ключові слова: методика навчання географії, сугестопедична технологія навчання, нетрадиційні методи навчання географії.

Виктория Салимон

ОБОБЩЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ С СУГЕСТОПЕДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБУЧЕНИЯ

В статье раскрыты особенности применения принципа обобщения учебного материала как одного из способов лучшего за-

поминания информации на уроках географии с суггестопедической технологией обучения. Проведён анализ научных исследо-

ваний использования глобального подхода в обучении, в том числе и на уроках географии. Предложены методические рекомен-

дации для суггестопедического урока с использованием глобализации учебного материала по разделу «Земля на плане и карте» 

в общегеографическом курсе географии.

Ключевые слова: методика обучения географии, суггестопедическая технология обучения, нетрадиционные методы обуче-
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