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КЛІМАТИЧНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  

ЗАПОРІЗЬКОГО ПРИАЗОВ’Я 

Територія Запорізького Приазов’я має найбільш сприятливі для 

рекреаційної діяльності кліматичні умови і володіє багатими кліматичними 

умовами. Наявність моря, рівнинний характер місцевості та загальні 

циркуляційні процеси створюють помірно-континентальні кліматичні умови. 

Тут характерне переважання ясних і малохмарних днів і значна висота Сонця 

над горизонтом протягом року.  

Північне узбережжя Азовського моря – один з самих сонячних районів 

України. Річна тривалість сонячного сяйва в м. Бердянськ складає 2319 год., с. 

Ботієво – 2290 год., смт. Кирилівка – до 2400 год. (для порівняння в Одесі 2308 

год.). Загальна кількість днів без Сонця в році 72-74. В червні-серпні похмурих 

днів майже не буває. В травні і вересні всього по одному дню без сонця (також 

як в Одесі та Ялті). В результаті узбережжя отримує значну кількість сонячної 

радіації. При ясному небі річна величина сумарної сонячної радіації складає 

160 ккал/см2, в період з травня по серпень місячні суми коливаються від 21,0 

ккал/ см2 (червень) до 18,2 ккал/см2 (серпень). Таке велике надходження тепла і 

тривалість сонячного сяйва забезпечує доволі високий температурний режим, 

що забезпечує позитивні біокліматичні характеристики території [1,2]. 



Важливе значення для організації лікування та відпочинку має 

пристосування організму людини до клімату місцевості. Повноцінний 

відпочинок відбувається тоді, коли організм знаходиться в умовах теплового 

комфорту, тобто при наявності тих метеорологічних умов, які забезпечують 

найменше напруження терморегуляторної системи організму. Зона комфорту 

визначається питомою вагою сприятливих класів погоди (ІІ, ІІІ, ІV). 

За повторюваністю комфортних умов (ІІІ клас) найбільш сприятливий 

для відпочинку з 25 травня по 25 серпня, коли на узбережжі добре себе 

почувають люди здорові і хворі, дорослі та діти. Найбільша повторюваність 

погод ІV класу в травні, червні та вересні. Цей період найбільш сприятливий 

для відпочинку та лікування, так як виключається можливість перегріву.  

ІІІ клас погод частіше всього повторюється в липні та серпні (24,9% та 

20,7%). В цей час існує небезпека перегріву для відпочиваючих з більш 

північних регіонів. Тому в цей період рекомендується відпочинок для місцевих 

мешканців та відпочиваючих з південних регіонів. 

Загальна тривалість періоду (зі сприятливими класами погод ІІ та ІІІ 

складає 167 днів. В же з другої половини квітня частка таких класів складає 

більше 30% та ще у вересні – 71%. Це свідчить про те,що літній оздоровчий 

сезон в Запорізькому Приазов’ї може тривати більше 5 місяців. 
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