
НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 138 - 

 засоби ІКТ у професійній підготовці орієнтовані не тільки на 

потреби та специфіку навчального процесу, а й на розвиток 

особистості, в тому числі і на творчий розвиток учнів; 

 підвищує професійну компетентність і вільну орієнтацію у сфері 

інформаційних технологій, гнучкість та адаптацію мислення при 

розвʼязанні фахових завдань у майбутніх робітників. 

 сприяє активізації пізнавального інтересу учнів до матеріалу, що 

вивчається; 

 спонукає до більш ефективного процесу формування знань, умінь 

та навичок на уроках професійного навчання [4]. 
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Веніамін Запорожець 

 

ЕЛЬ-НІНЬО: ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОЇ  

КЛІМАТИЧНОЇ АНОМАЛІЇ 

 

Складно не помітити різкі зміни погодних умов, які спостерігаються 

в останнє десятиліття. Науковці, по-різному трактують чинники, які 

сприяють цим змінам, проте більшість погоджуються з думкою, що чимале 

значення та вплив на аномальність погоди має ефект Ель-Ніньо. 

Ель-Ніньо (з ісп. «різдвяний хлопчик») – феномен полягає в різкому 

підвищенні температури (на 5–9 °C) поверхневого шару води на сході 

Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 

10 млн. км², що викликає інтенсивний турбулентний тепло- і вологообмін 

між океаном і атмосферою [2]. 
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Не дивлячись на виявлені закономірності, ефект Ель-Ніньо ще не 
достатньо вивчений, тому привертає до себе увагу багатьох науковців. 
Генезис Ель-Ніньо у своїх працях активно висвітлювали Г. М. Остроумов,  
Д. Я. Фащук та Г. М. Миколаїв, обґрунтовуючи гіпотезу його атмосферного 
походження. К. Н. Федоров, та Ю. А. Кравцов вивчають глобальний вплив 
Ель-Ніньо на географічну оболонку та окремі території Південної 
Америки, Австралії, Африки [5]. 

Нині термін «Ель-Ніньо» використовують стосовно ситуацій, коли 
аномально теплі поверхневі води займають не тільки прибережну область 
поблизу Південної Америки, а й більшу частину тропічної зони Тихого 
океану до 1800 зх. д. включно. 

За звичайних погодних умов, коли фаза Ель-Ніньо ще не настала, 
теплі поверхневі води океану утримуються східними вітрами – пасатами – 
в західній зоні тропічної частини Тихого океану, де формується так званий 
тропічний теплий басейн (ТТБ). При цьому, потужність теплого шару води 
досягає 100–200 м. Внаслідок нагону води, рівень океану біля берегів 
Індонезії на 2 фути вищий, ніж біля берегів Південної Америки і саме 
формування такого велетенського резервуару тепла – головна і необхідна 
умова переходу до режиму Ель-Ніньо. В цей час температура поверхні 
води в західній частині океану в тропічній зоні становить 29–30 °С, тоді як 
у східній – 22–24 °С. Така відмінність у температурі пояснюється 
підняттям на поверхню океану біля західного узбережжя Південної 
Америки холодних глибинних вод, добре збагачених мінеральними 
сполуками, – Перуанський апвелінг, зумовлений холодною поверхневою 
Перуанською течією. Температура поверхні океану коливається у вузьких 
сезонних межах – від 15 °C до 19 °C, що забезпечує високий рівень 
біологічної продуктивності в цьому районі. Таким чином, в екваторіальній 
частині Тихого океану формується акваторія з величезним запасом тепла і 
одночасно в атмосфері утворюється район рівноваги в системі океан-
атмосфера. Це ситуація нормального балансу [2]. 

У період Ель-Ніньо температура поверхні океану в прибережній зоні 
підвищується на 6–10 °С. Як засвідчили геологічні і палеокліматичні 
дослідження, такий феномен існує не менше 100 тис. р. Коливання 
температури поверхневого шару океану від екстремально-теплих до 
нейтральних або холодних відбуваються з періодами від 2 до 10 р. [4]. 

Відповідно до спостережень, вірогідність прояву ефекту Ель-Ніньо 
можна визначити в тому випадку, якщо у районі екватора, у східній 
частині Тихого океану, утворюється ділянка більш теплої води, ніж 
звичайно. Пасатні вітри слабшають або зовсім не дмуть. Нагріта вода 
розтікається, повертається до американського берега. Утворюється 
аномальна зона конвекції. На Центральну і Південну Америку звалюються 
дощі й урагани. Формування величезного резервуара тепла – головна й 
необхідна умова переходу до режиму феномену Ель-Ніньо. Це повʼязано з 
тим, що накопичена в тропічному теплому басейні вода більше не може 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
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утримуватись в західній частині Тихого океану. Вважається, що яскраво 
виражений Ель-Ніньо, спостерігається кожних 3–4 р. [1]. 

Ель-Ніньо є явищем планетарного масштабу і прямо чи 
опосередковано впливає на погоду значної частини Землі. На території 
Європи в роки прояву Ель-Ніньо також виділяються області значних 
аномалій температури повітря. Навесні поле температури характеризується 
негативними аномаліями, тобто весна в роки Ель-Ніньо, як правило, 
холодна на більшій частині сходу Європи. Улітку зберігається осередок 
негативних аномалій над Далеким Сходом і Східним Сибіром, а над 
Західним Сибіром і східною частиною Європи формуються осередки 
позитивних аномалій температури повітря. В осінні місяці значних 
аномалій температури повітря над цією територією не визначено. В роки 
прояву Ель-Ніньо здебільшого спостерігаються теплі зими [2]. 

Вважається, що його вплив відчувається й в Україні, зокрема 
несприятливі погодні умови (бездощівʼя, посуха), у 2007 р. та 2020 р. 
повʼязані безпосередньо із проявом ефекту Ель-Ніньо. В Європі 2020 р. 
визнаний найтеплішим в історії. За даними експертів, глобальна 
температура перевищила на 0,4 °С показники 2019 р. і на 2,2 °С – рівень 
доіндустріального періоду [3]. 

Проте, метеорологи зазначають, що на змінну Ель-Ніньо раз на  
6–7 р. приходить Ла-Нінья (з ісп. «дівчинка») і виявляється як зниження 
поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході 
тропічної зони Тихого океану. У такий час на сході Тихого океану 
встановлюється незвично холодна погода. Під час формування Ла-Нінья 
пасатні (східні) вітри з західного узбережжя Північної та Південної 
Америки значно підсилюються. Вітри зрушують зону теплої води і «язик» 
холодної води розтягується на 5 тис. км, саме там (Еквадор – острова 
Самоа), де під час Ель-Ніньо утворюється пояс теплих вод. Свого піку 
явище Ла-Нінья досягло в жовтні-листопаді 2020 р. Але синоптики не 
виключають, що цей феномен збережеться аж до квітня 2021 р. Однак, 
незважаючи на його охолоджуючий вплив, в лютому-квітні 2021 р. 
температура на суші в більшості регіонів земної кулі буде все ж вище 
норми, що частково повʼязано з глобальним потеплінням на планеті. 
Найбільше підвищення температури повітря буде спостерігатися в 
західних, центральних і східних районах Азії і в південній частині 
Північної Америки. Не виключене потепління в південному, центральному 
та східному регіонах Південної Америки, а також в екваторіальних і 
північних регіонах Африки. Для північної частини Південної Америки 
більш вірогідні температури нижче норми [4]. 

Прогноз опадів на лютий-квітень 2021 р. відповідає типовому впливу 
Ла-Нінья на регіональний клімат, очікуються незвично вологі умови на 
більшій частині Південно-Східної Азії, в Австралії і в північній частині 
Південної Америки, а також на островах Меланезії. Опади, що 
перевищують норму, можуть також випадати на півдні Африки і, швидше 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
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за все, у вигляді снігу, на більшій частині Північної півкулі на північ від  
45° пн. ш. Що стосується Центральної Азії, то там за останні три місяці 
опадів випало менше звичайного. Очікується, що ця тенденція збережеться 
і в наступні три місяці [4]. 

Таким чином, Ель-Ніньо і Ла-Нінья є основними рушійними силами 
кліматичної системи Землі. Попри те, що головні події, повʼязані з Ель-
Ніньо, відбуваються в тропічній зоні, вони тісно узгоджуються з 
процесами в інших регіонах земної кулі. Це простежується на далеких 
звʼязках по території і за часом – телеконекції. В роки Ель-Ніньо 
збільшується перенесення енергії в тропосферу тропічних і помірних 
широт. Це виявляється в збільшенні температурних контрастів між 
тропічними і полярними широтами, активізацією циклонічної й 
антициклонічної діяльності в помірних широтах. Але всі природні 
кліматичні явища зараз відбуваються в контексті антропогенної зміни 
клімату, що призводить до підвищення глобальної температури, посилення 
екстремальних погодних умов, що впливає на сезонні опади і ускладнює 
роботи щодо запобігання та ліквідації наслідків стихійних лих. 
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ХРИСАНФ ЯЩУРЖИНСЬКИЙ ПРО КУПАЛЬСЬКУ  

ОБРЯДОВІСТЬ УМАНЩИНИ 
 

Хрисанф Петрович Ящуржинський народився 19 березня 1852 р. за 

старим стилем у селі Молодецькому Уманського повіту Київської губернії 

у родині місцевого священика. Хрисанф виховувався у багатодітній 

родині: мати Ольга Іустинівна народила троє синів (Василя, Хрисанфа, 

Іустина) і дочку. У статті, розміщеній у словнику видавців Ф. Брокгауза й 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD

