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ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В процесі багаторічних досліджень протягом ХІХ-ХХ сторіччя було 

виконано значний обсяг робіт у вивчені клімату України. 

Виявленоособливостімікрокліматуокремихтериторій, розроблені методики 

розрахунків характеристик мікроклімату. Розпочато цикл робіт з 

дослідженнястатистичноїпросторово-

часовоїструктуриполівокремихметеорологічних величин[1]. 

На 

територіїУкраїнирозподілтемпературиповітрязумовленийгеографічнимположен

ням, радіаційним режимом, циркуляцієюатмосфери та підстильноюповерхнею. 

Вплив кожного з них протягом року не рівнозначний, 

щоспричинюєзначнітемпературніконтрасти. У зимовий сезон температурний 

режим формуєтьсяпідвпливомциркуляціїатмосферитапов'язаної з нею 

адвекціїповітря. Роль 

сонячноїрадіаціїпослаблюєтьсявнаслідокзменшеннявисотиСонця, тривалості 

дня, збільшенняхмарності. Найтеплішими є західні та південно-західнірегіони, 

щознаходятьсяпідвпливомповітрянихмасізСередземноготаЧорногоморів. 

Ізпросуванням на схід і північнийсхідчастішаютьвторгненняповітря з Азії та 

Арктики, тому тут відмічаєтьсянайнижча температура повітря. 

Частечергування теплого і вологого та сухого і холодного 

повітрястворюєнестійкий характер зими[2]. 
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Вліткутермічний режим 

визначаєтьсязначноюінтенсивністюсонячноїрадіації, слабкоюадвекцією а також 

характером підстильноїповерхні. НайбільшависотаСонця і тривалість дня 

забезпечуютьінтенсивнепрогріванняпідстильноїповерхні й повітря. Роль 

циркуляціїатмосферипослаблюється. Зменшуютьсяконтраститемператури і їх 

поле стаєбільшоднорідним.  

В якості вихідноїінформації використовувались дані строкових 

спостережень приземної температури повітря на 11метеорологічних станціяхна 

території Одеської облаті за період 2000-2018 р.р. 

Проведений статистичний аналіз часових рядів температури повітряна 

півдні Українита отримані основні значення статистичних оцінок моментів 

розподілу температури повітря для центральних місяців основних сезонів [3]. 

Розглянемо особливості температурного режиму на півдні України для 

зимового періоду. На рис. 1 представлений розподіл по станціях середніх 

значень температури повітря для зимових місяців. Як видно, найхолоднішим 

місяцем для досліджуємих станцій Одеської області є січень. 

Подалі розглянуті особливості температурного режиму на півдні України 

для літнього періоду.На рис. 2. представлений розподіл по 

станціяхсередніхзначеньтемпературиповітря для літніхмісяців. Видно, 

щонайтеплішиммісяцем є липень, окрімЧорноморську, де найтеплішиммісяцем 

є червень. 
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1-Любашівка, 2-Затишшя, 3-Сербка, 4-Роздільна, 5-Одеса, 6-Чорноморськ, 7- Ізмаїл, 

8- Вилково, 9- Сарата, 10- Білгород-Дністровський, 11- Болград 

Рис. 1 – Розподіл по станціяхсередньомісячних температур повітря в всічні, 
лютому та грудні 

 
1-Любашівка, 2-Затишшя, 3-Сербка, 4-Роздільна, 5-Одеса, 6-Чорноморськ, 7- Ізмаїл, 

8- Вилково, 9- Сарата, 10- Білгород-Дністровський, 11- Болград 

Рис.2 – Розподіл по станціяхсередньомісячних температур повітря в 

червні, липні та серпні 

 

Мінливість температури повітря має чітко виражений річний хід, який 

знаходиться у зворотній залежності від кількості сонячної радіації, що 
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надходить. Від січня до липня, зі збільшенням сонячної радіації, мінливість 

температури повітря повільно зменшується і, навпаки, від серпня до грудня зі 

зменшенням надходження сонячної радіації вона зростає[3]. 

Розподіл по станціяхдисперсіїтемператур повітря взимку на всіх станціях 

коливається від 5,0°С до 11,0 °С, як видно (рис. 3), найбільші значення 

дисперсії досягають у лютому на всіх станціях Одеської області. Як показують 

дослідження, саме в лютому спостерігаються найбільші швидкості вітру, які 

пов’язані з посиленням циклонічної діяльності в цей період над півднем 

України та сприяє значним коливанням температурного режиму. 

Значення дисперсії для всього літнього періоду (рис. 4), значно менші ніж 

для зимового періоду і на всіх станціях близькі до 2,0°С, найменші значення 

дисперсій спостерігаються на станції Вілково (1,4°С). 

 

 
1-Любашівка, 2-Затишшя, 3-Сербка, 4-Роздільна, 5-Одеса, 6-Чорноморськ, 7- Ізмаїл, 

8- Вилково, 9- Сарата, 10- Білгород-Дністровський, 11- Болград 

Рис.3 – Розподіл по станціяхдисперсії температур повітря 
в січні, лютому та грудні 
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1-Любашівка, 2-Затишшя, 3-Сербка, 4-Роздільна, 5-Одеса, 6-Чорноморськ, 7- Ізмаїл, 

8- Вилково, 9- Сарата, 10- Білгород-Дністровський, 11- Болград 

Рис.4 – Розподіл по станціяхдисперсії температур повітря 

в червні, липні та серпні 

Для багатьохпрактичнихцілейнеобхіднабільш детальнаоцінка розподілу 

температури повітря. Тому розглянемоймовірністьрізнихградаційтемператури 

повітря. Ймовірністьнадаєтьсяувідсоткахвідзагальноїкількостістрокових 

спостережень за температурою повітря. Ціданідозволяютьскластиуявлення про 

емпіричнийрозподілтемператури повітря.  

Як відомо, висока температура повітря у більшості випадків 

несприятливо позначається на діяльності багатьох галузей економіки. Під 

впливом високої температури повітря відбувається пошкодження обладнання 

та механізмів, змінюється їх якість. Така температура повітря негативно 

впливаєнароботузалізничного транспорту. 

Тривалеутриманнявисокоїтемпературиповітря негативно впливає і 

наздоров'ялюдини. Температура повітря 25 °С і вище з відносноювологістю 

30 % і нижче та швидкістювітру 5 м/с і більше за 

незначноїкількостіабовідсутностіопадів є критеріємпосушливості та 

суховійностітериторії. У 



20 
 

 20 

посушливіперіодистворюютьсяпередумовивиникненнялісовихпожеж. 

Температура повітря 30°С і вищевідноситься до числа небезпечнихявищ.  

Подалі булидослідженніймовірностітемператур повітря настанціяхВілково 

та Любашівкадля центральних місяців літньогота зимового сезонів. 

Розглядаючи відносну частоту високих температур повітря в липні на 

станціїВілково, треба відмітити, що найбільш ймовірні 37% температури в 

межах 22-26 °С, а 79 % температури спостерігаються в межах 22-30 °С, також 

треба відзначити, що 9% випадків температура буде перевищувати 30 °С 

(рис. 5). 

Відповідно, розглядаючи відносну частоту високих температур повітря в 

липні на станціїЛюбашівка, де спостерігаються найменші середньомісячні 

температури повітря впродовж року, треба відмітити, що найбільш ймовірні 

29% температури в межах 18-22 °С, 60% температури спостерігаються в межах 

18-30 °С, а також 8%, що температура буде перевищувати 30 °С (рис. 6). 

Значне зниження температури повітря в Україні зумовлюється 

переміщенням холодних арктичних повітряних мас, які внаслідок незначної 

вологості та великої прозорості під час руху зазнають подальшого радіаційного 

вихолоджування і поширюються на всю територію України. 
 

 
Рис. 5 –Відносна частота високих температур повітря в липні 
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на станції Вілково 

 
Рис. 6 –Відносна частота високих температур повітря в липні 

на станції Любашівка 

 
У зимовий сезон в Україні часто створюютьсяумови для 

формуваннянизькоїтемпературиповітря (-10 °С і нижче). 

Такезниженнятемпературиповітрявважаєтьсянебезпечнимявищем погоди. Тому 

подалі роглянемо ймовірності низьких температур повітря в січні (рис. 7). 
 

 
Рис. 7 –Відносна частота низьких температур повітрявсічні 

на станції Любашівка 
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Відповідно, розглядаючи відносну частотунизьких температур повітря в 

січні на станціїЛюбашівка, треба відмітити, що найбільш ймовірні 31% 

температури в межах -2…2 °С, 80% температури спостерігаються в межах -

10…4 °С, а також 14%, що температура буде нижчою за -10 °С. 
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