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• Делегатка від України на засіданнях Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК/ІРСС) з 2013 року

• Провідна авторка глави Атлас і Технічного резюме, а також співавторка Глосарію, глав 2, 6, 10 та 12 Шостого
оцінювального звіту Першої робочої групи МГЕЗК, редактор-рецензент Спеціального звіту МГЕЗК про
потепління на 1,5 градуси

• Старша наукова співробітниця відділу фізики атмосфери та геокосмосу Національного наукового
антарктичного центру України



Клімат

багаторічний режим 
погоди 
в даній місцевості

Характеризується рядом кліматичних показників, таких як 
середні, максимальні та мінімальні багаторічні температура, 
тиск, вологість, видимість, вітер та інші спеціалізовані
показники (наприклад, кількість днів з опадами вище 1 мм)



Стан нижнього шару атмосфери 
в конкретній місцевості в 
конкретний час, або період 
(година, доба, місяць)

Характеризується рядом 
метеорологічних елементів, 
таких як вітер, температура, тиск, 
вологість, видимість та інше

ПОГОДА



Кліматична система: її складові, процеси та взаємодії

— АТМОСФЕРА

— ГІДРОСФЕРА

— КРІОСФЕРА

— ЛІТОСФЕРА

— БІОСФЕРА

http://old.geology.lnu.edu.ua/phis_geo/fourman/E-books-FVV/Interactive%20books/Meteorology/Maljunku/Planet-interaction.jpg

— АНТРОПОСФЕРА



Ранньою концепцією антропоцену була ноосфера Володимира Вернадського, 
який у 1938 р. Писав про «наукову думку як геологічну силу»

АНТРОПОЦЕН
нова епоха, в якій рівень 
людської діяльності почав 
сильно впливати на 
екосистему Землі



Зміна клімату у світі загалом
і в Україні



“ Recent changes in the climate are widespread, 
rapid, and intensifying, and unprecedented in 
thousands of years.

Поточні зміни клімату інтенсифікуються, 
вони широкомасштабні та стрімкі, і це 
безпрецедентно за останні тисячі років

[Credit: NASA]
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1.1 °C 
зараз

Зміни глобальної температури відносно 1850-1900 років

Потепління безпрецедентно за 
останні принаймні 2000 років

Людська діяльність спричинила підвищення температури в кліматичній
системі такими темпами, що безпрецедентні за принаймні останні 2000 років



Зміни глобальної температури відносно 1850-1900 років

Потепління безпрецедентно за 
останні принаймні 2000 років

Людська діяльність спричинила підвищення температури в кліматичній
системі такими темпами, що безпрецедентні за принаймні останні 2000 років



Спостережене потепління Загальний вплив людства

Спостережене 
потепління спричинене 
переважно впливом
людської діяльності 
через викиди 
парникових газів і
аерозолів, які частково 
маскують потепління 
завдяки
охолоджувальному 
ефекту

тепліше
холодніше

Глобальне 
потепління y 

2010-2019 
відносно 

1850-1900



Спостережене потепління Парникові гази
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Спостережене потепління
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Спостережене потепління
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“
Не важливо в якій
країні жити — зміни
відчутні повсюди
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Потепління безпрецедентно за останні 
принаймні 2000 років
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РОЗРОБЛЕННЯ ОНОВЛЕНИХ СЦЕНАРІЇВ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК 
РЕГІОНАЛЬНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ ДО КІНЦЯ ХХІ СТ.

Розраховано та проаналізовано проєкції кількісних показників термічного режиму та режиму зволоження, їхню
варіативність в межах України і довірчі інтервали за ансамблями регіональних кліматичних моделей для трьох сценаріїв
RCP2.6, RCP4.5 і RCP8.5 у три періоди майбутнього (2021-2040, 2041-2060, 2081-2100) та їхні зміни відносно базового
періоду (1991-2010). Отримані основні та спеціалізовані кліматичні показники та їхні зміни увійшли до розробленого
Електронного атласу сценаріїв зміни регіонального клімату України до кінця ХХІ ст.

Зміни річної температури повітря Зміни кількості опадів у липні Типи клімату за вологозабезпеченістю



Прогнозовані зміни відносно періоду 1991-2010 рр.  мінімальної приземної температури повітря в 
найхолодніший місяць (ліворуч) та максимальної приземної температури  повітря у найтепліший місяць 
(праворуч) для двох сценаріїв RCP4.5 і RCP8.5 за три періоди ( I - 2021-2040, II - 2041-2060, III - 2081-2100), 
показано розкид за 7344 точкам сітки РКМ в межах України, які представлено квартилями (коробки від 25 до 
75 процентилів) та вусами для 1,5 діапазону міжквартильного розмаху (IQR)
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Precip I RCP4.5 II RCP4.5III RCP4.5I RCP8.5 II RCP8.5III RCP8.5
max 919 920 942 921 944 1036

95pctl 883 882 888 880 906 1011
75pctl 741 732 736 737 744 770
50pctl 655 649 651 649 651 664
25pctl 573 569 572 565 566 566
5pctl 436 431 439 416 429 420

min 420 431 439 416 429 420
range 498 489 503 505 515 616

Кількість річних 
опадів (мм) за 
ансамблем 34 РКМ
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Вегетаційний сезон (t > 5oC) Потенційний дефіцит вологи, мм
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https://climateactiontracker.org/global/temperatures/

Що відбувається з кліматом зараз?
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“
To limit global warming, strong, rapid, and sustained 
reductions in CO2, methane, and other greenhouse 
gases are necessary. 
This would not only reduce the consequences of 
climate change but also improve air quality.

Для обмеження глобального потепління 
потрібне значне, швидке і постійне 
скорочення викидів СО2, метану та інших 
парникових газів. Це не тільки зменшить 
наслідки зміни клімату, але й покращить 
якість повітря.[Credit: Evgeny Nelmin | Unsplash]



http://openclimatedata.net/climate-spirals/from-emissions-to-global-warming-line-chart

http://openclimatedata.net/climate-spirals/from-emissions-to-global-warming-line-chart/


ВЕНЕРА ЗЕМЛЯ МАРС

Сильний парниковий 
ефект, надто гаряче

Помірний парниковий 
ефект, якраз для життя

Відсутній 
парниковий ефект, 
надто холодно

ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ



“Unless there are immediate, rapid, and large-scale 
reductions in greenhouse gas emissions, limiting 
warming to 1.5°C will be beyond reach.

За відсутності негайних, швидких та 
великомасштабних скорочень викидів
парникових газів, втримати потепління у 
межах 1.5°C неможливо

[Credit: Peter John Maridable | Unsplash]



Figure SPM.3
WGIII AR6 
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https://www.nature.com/articles/s41586-022-05422-5
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