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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министр міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (90 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом им. 

аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 343 

(Приложение 90).   Внесены изменения приказом Министра образования и 

науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 

2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін жоғары 

деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс артып 

келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  себепші 

болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік қасиеттерін 

(азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, еңбекқорлық, 

коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) қалыптастыру мен 

дамытуды мақсат етеді. Сондай ақ алған тілдік білімін қатысымда (іскерлік 

кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда және т.б.) ұтымды 

пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Жоғары оқу орнындағы «Кәсіби қазақ тілі» пәні мамандарды базалық 

дайындау үшін құралмас бөлігі болып табылады, студенттерді коммунакативті 

құзыретті қалыптастыруға, кәсіби қызмет салаларында, ғылыми-тәжирбие 

жұмыстарында, мамандармен араласуға, өзінің білімін жоғарылату және т.б. 

мақсаттарда қазақ тілін қолдануға мүмкімдік беруге арналған. 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру бағдарламасындағы 

оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 



Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 

- пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, 

география, математика, және т.б. хабар береді); 

- сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің түрлі 

аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты меңгеру, екінші 

жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, оқылым, жазылым, 

айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

- сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 

саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын 

кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін 

дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын 

қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол арқылы тілдік 

түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, салыстыру, 

тұжырымдама жасау) жетілдіреді.  

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 

жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын көрсетеді.   

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің мақсаты белгілі мамандықтың кәсіби тілінің терең 

зерттеп оқу. Кәсіби терминологияның білу көп мағыналы ұғымның мәселесін 

шешу үшін бағытталған. Белгілі бір тілде мамандықтын нақты 

терминологиялырын, осы жағдайда қазақ тілі, өз мақсатында кәсіби қызметте 

базалық санат және адекватты түсініктемелерді қолданады. 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Берілген пәнді оқу нәтижесінде 

студенттер: 

білуі тиіс:. 

- Қазақ тілін толық көлемде білу, кәсіби деңгейде сөйлеу және 

ғылыми ақпараттардан кәсіби мәлімет алу үшін қажет; 

- жалпы және кәсіби бағыттағы қазақ тіліндегі мәтіндер мен 

аудармаларды оқу және сөйлесу үшін толық көлемде кәсіби қазақ тілінің 

лексикасы қажет; 

- мамандықтын кәсіби терминологиясы; 

- әдеби және сойлесу тілінің негізгі грамматикалық құрылымы; 

- іскер коммуникацияның және құжаттаманың негіздерін.  

қолдануын білу керек: 

- Қазақ тілін өзара араласу және кәсіби қызметте қолдану; 

- ғылыми кәсіби ақпараттарды біріктіру; 

- кәсіби мәтіндерді сараптау және интерпретациялау; 

- интеллектуалды даму, мәдениетті деңгейін дамыту, кәсіби 

кұзіреттілігін арттыруда танымдақ құралдармен әдістерді пайдалану; 

- ғылыми ақпараттарды іздеудің өзіндік технологиялық 

технологиясын.  

дағдылары болу керек: 



- Қазақ тілінде кәсіби және іскер араласу, өзара ойларын және өзіндік 

мінін көрсете білу; 

- Қазақ тілінде оқу, жазу, сөйлеу қызметін және тындап түсіну; 

- Қазақ тілінде хат арқылы араласу, қызметтік хаттарды құрастыра 

білу.  

көзқарасы болу кере: 

- мамандықтын түсінігі және санаттарын, кәсіби терминдарының 

пайда болуы және орнығуы туралы; 

- кәсіби мәтіннің мағыналы-лингвистикалық сараптау және 

құрылымды-сигментті қолдану және тәсілдері жайлы; 

- кәсіби араласудағы тілдің функционалды жүіесінің ерекшелігі 

жайлы.  

Бағдарламаның мазмұны студенттің коммуникативті қажеттіліктерімен 

ғылыми-кәсіби шеңберде анықталады. 

Алдын ала оқылатын жалпы білім беру пәндері: қазақстан тарихы, 

ақпараттық технология, орыс тілі.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың аталуы 

 
Кәсіби лексика. Терминдік норма. Кәсіби тілдің 

терминжүйесі.     

1 
«Метеорология» мамандығының пәндік саласына кәсіби қазақ 

тілінде кіріспе.  

2 
«Метеорология» мамандығының пәндерін оқу үшін керекті 

кәсіби қазақ тілі.  

3 
Метеорологияның категориялық-ұғым аппаратының ғылым 

ретінде орнығуы. 

4 
Метеорологияның ғылым ретінде категориялық-ұғым 

аппаратының дамуы. 

5 
Негізгі метеорологиялық түсінігін зерттейтін базалық 

категориялық-ұғым  

6 Метеорология негіздерін оқу үшін кәсіби терминология 

7 
Заманауи метеорологияда арнайы  кәсіби-бағытталған 

материалдар 

8 
Кәсіби қазақ тілінде «Метеорология» мамандығы бойынша 

заманауи категориялық-ұғымдық аппараты 

 

ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ  

 

Кіріспе 

Кәсіби қазақ тілінің маңыздылығы қосымша кәсіптік біліммен өзіндік 

қасиеттердің кәсіби тұрғыдан қалыптастыру мақсатында арнайы пәндермен 

интеграция жасау арқылы түрткі бола білуінде. ЖОО мамандарды дайындау 



барысында коммуникативтіліктің қалыптасуы Қазақ тіліндегі әр түрлі 

жағдайлар мен салаларда кәсіби қарым қатынас орнатуға ықпал етеді. Болашақ 

маманды алға ұмтылуы мен қабілеттілігін арттыру арқылы қазақ тілін күшті 

меңгерген тұлға ретінде қалыптастыру. 

ЖОО кәсіби-бағытталған қазақ тілін оқытудың мақсаты келешекте 

кәсіби деңгейде қазақ тілін қолдану болып табылады. Қазақ тілді практикалық 

тұрғыдан меңгеру кәсіби-бағытталған оқудың тек бір ғана бөлігі болып 

табылады. 

 «Кәсіби қазақ тілі» пәннін білу мақсаты бакалаврларды метеорология 

аймағындағы терминологиялық лексикаларға үйрету, жанасушылықтардың 

кәсіби дағдылары және біліктілігі незінде бәсекеге қабілетті мамандарды 

дайындау.   

Пәннің оқыту мақсаты болып: 

- кәсіби мазмұны бар мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; 

- метеорология саласындағы терминологиялық лексикаларды білу;  

- ұлттық және шет елдік тәжірбиелерді есепке ала отырып, кәсіби 

қазақ тілінде метеорология саласындағы озық технологияларды меңгеру.  

Осы пәннің зерттеу нысаны, «Метеорология» мамандығының 

категориялары мен түсініктері және кәсіби терминдері болып табылады. 

Осы пәннен алынған білім, маманға әр түрлі кәсіби қызметтік салаларда, 

ғылыми және тәжірибиелік жұмыстарда, серіктестермен араласауға, өзінің 

білімін жоғарлатуға және тағы басқа мақсататтарда  кәсіби қазақ тілін  

қолдануға мүмкіндік береді. 

Пәнді меңгеру студенттерге мүмкіндік береді: 

- кәсіби тағымданған мәтіндерді құру, жазбаша және ауызша 

сөйлемдерді логикалық дұрыс, дәлелді және нақты құрастыру; 

- қазақ тілінде әлеуметтік салмақты мәселелермен үдерістерді 

сараптау; 

- заманауй ақпараттардын технологиялық деректерлерді пайдалана 

отырып тандалған мамандық саласындағы пікірдің құралымдарына қажетті 

ақпараттарды жинау, өндеу және интерпритациялау; 

- белсенді қазақ тілін меңгеріп, құжаттарды дайындау, қазақ тілінде 

тандалған мамандық саласындағы қызмет нәтежиелерін тарта біліп және 

қорғау. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кәсіби лексика. Терминдік норма. Кәсіби тілдің термин жүйесі.      
Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Белгілі бір мамандық, 

тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән белгілер. 

Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар Ғылыми тіл лексикасы. 

Ғылыми тілдің лексикалық құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес 

сөздер және т.б. Терминді қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және 

грек элементтері. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. 

Тіл қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері. 



 

«Метеорология» мамандығының пәндік саласына кәсіби қазақ 

тілінде кіріспе 

Метеорология саласында коммуникативті құзырлығын қалыптастыруда 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің ролі мен мағынасы. Метеорологияны ғылым ретінде 

қалыптасуына негізгі этаптар, «Метеорология» мамандығының түсінігі және 

эволюцияның категориясы. «Метеорология» мамандығының кәсіби қазақ 

тілінде бастаулардың негізгі қағидаларына аналитикалық шолу.  

 

«Метеорология» мамандығының пәндерін оқу үшін керекті кәсіби  

қазақ тілі  

Қазақ тілінде техникалардың және ғылымдардың бірлігі, 

метеорологияның басқа жер туралы ғылымдардың ортасындағы орны және 

олармен байланысы. «Метеорология» мамандығының ғылыми әдебиеттерінің 

дағдыларын қалыптастыру. Кәсіби қызметке тиімді қолдану мақсатында 

мамандықтың негізгі терминдерінің мазмұнын білу. Ғылыми және тәжірибелік 

қызметте мамандықтың кәсіби терминдерін қолданудың адекваттық мәселелері. 

Қазақ тілінде студенттерге кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. 

 

Метеорологияның категориялық-ұғым аппаратының ғылым ретінде 

орнығуы 

«Климат», «ауа райы», «атмосфералық құбылыс», «метеорология» 

ұғымдар. Метеорологияға көне Қытай, Үндістан, Египет, Греция, Рим 

мемлекеттерінің көз қарасы.  

Атмосфералық құбылыстар, қауіпті жағдайлар туралы ілімнің атасы 

Аристотель. 

Метеорологиялық шамалармен құбылыстарға алғашқы визуальды 

бақылаулар – ұлы географиялық ашылулардың эпохасы. Берингтің 

жетекшілігімен Ұлы Солтүстікке экспедициясы.  

Негізгі метеорологиялық құралдарды ойлап шығаруында Галилей, 

Торричелли, Лейбниц, Паскаль, Бойль-Мариоттің үлестері.  

Европа мен Ресейде алғашқы құралдық бақылаулар. 

 

Метеорологияның ғылым ретінде категориялық-ұғым аппаратының 

дамуы 

Метеорологияда қолданылатын зерттеулердің негізгі әдісі мен ұғымдары. 

Негізгі физикалық обсерваторияның құрылуы. А.Я. Купфер, Г.И. Вильд, М.А. 

Рыкачевтың метеорологиялық станциялардың сеттерін жабдықтауға және 

материалдық базаны нығайтудаға үлесі.  

Бірінші синоптикалық карталар, телеграфтың хабарламалар және 

дауылдық ескертулер. Бүкіләлемдік белгілі Б.И. Срезневский, П.И. Броунов, 

Ю.М. Шокальскии, И.Б. Шпиндлер және т.б. ғалымдардың еңбектері.  

Атмосфераны аэростаттың көмегімен зеттеу. Д.И. Менделеев, М.М. 

Поморцев, В.В. Кузнецов, С.И. Савиновтардың еңбектері. 



К.С. Веселовский, М.Ф. Спасский, А.И. Воейковтың еңбектерінде 

климаттың қалыптасыуының физикалық заңдылықтары.  

В.А. Михельсон және бірінші актинометриялық құралдары. Найзағайды 

зерттеудің арнайы жабдықталған мекемелері.  

Қазақстан территориясында алғашқы метеостанциялардың ашылуы.  

 

Негізгі метеорологиялық түсінігін зерттейтін базалық категориялық-

ұғым 

Метеорологиялық ақпараттарды қолдану және сақтау, жіберу, 

құралдарды қабылдау әдісі.  

Орталық ауа райы бюросы, гидрометеорологиялық қызметтер Кеңесін 

құру. Деректердің дүниежүзілік орталығынын және ғылым Академиясын құру. 

Метеорология саласы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу.  

Н.Е. Кочин, И.А. Кибел, Е.Н. Блинова, А.А. Дородницынмен орындалған 

әуе тасқынымен, фронтальды беттердің тұрақтылығына, атмосфераның жалпы 

айналымының ірі теориялық зерттеулері. 

Атмосфераға геофизикалық және метеорологиялық ракеталарды ұшыру, 

П.А. Молчанов радиозонды.  

Ауа райын болжаудың сандық әдістерін жасау (В. Бьеркнес, Ричардсон, 

К.Г. Росби, Г.И. Марчук, А.М. Обухов, К.Я. Кондратьев, Г.С. Голицын, А.С. 

Монин, М.И. Юдин және басқа). 

Синоптикалық метеорология саласындағы негізгі жетістіктер (С.П. 

Хромов, Х.П. Погосян, А. Бугаев,  В.А. Джорджио, А.С. Зверев); ұзақ мерзімді 

болжау саласында (Б.П. Мультановский, Г.Я. Вангенгейм, С.Т. Пагава, А.А. 

Гирс, А.Л. Кац, Н.А. Багров). 

Бұлттармен, тұмандармен, жауын-шашындармен  байланысты 

құбылыстарды экспериментальды және теориялық зерттеу (В.Н. Оболенский, 

П.А. Молчанов, Н.С. Шишкин, А.Х. Хргиан, А.М. Боровиков, Е.Г. Зак, В.А. 

Зайцев).  

Б.П. Алисов, О.А. Дроздов, М.И. Будыко, Ф.Ф. Давитая, Б.Л. 

Дзердзеевский және басқа ғалымдардың климатологиядағы еңбектері. 

Ю.А. Израэлмен, Н.З. Пинуспен, М.Е. Берляндпен, Е.П. Борисенковмен 

жасалған атмосферадағы қоспалардың таралуы, жылу және су айналымындағы 

құбылыстарды зерттеу, атмосфераның жерасты және шекаралық қабаттарының 

құрылымдары, атмосфераның турбулентті режимдерінің заңдылықтарының 

қағидаларын зерттеу циклдары.  

Метеорологтарды дайындайтын арнайы оқу орнын құру. 

Қазақстанда метеорологияның дамуы.  

 

Метеорология негізін зертеу үшін қолданатын кәсіби терминология 

Метеорология саласындағы негізгі терминдерге қазақ тілінде кәсіби 

сөздік қалыптастыру. Қазақ тілінде метеорологияның базалық категориялардың 

аудармаларының спецификациясы. Глоссарийды құрастырудың өзгешілігі. 

Метеорология саласындағы кәсіби сөздікті қолданудың дағдылары. 

Электронды сөздікті қолдану.  



Оқу-кәсіби сөйлеуді дамыту: а) қалаған мамандығы бойынша 

әдебиеттерді конспектілеу, тыңдау, оқудың дағдылары; б) оқу-кәсіби 

тақырыптардың монологтары, диалогтары, дәрістермен әдебиеттердің 

мәтіндерін әр түрлі ғылыми – оқулық мәтіндерді құрастыру; в) диалог-

дискуссия, диалог-әңгімелесу, монолог-ой білдіру, монолог-әңгімелеу; негізгі 

функционалді-мағыналы типтерді тығыз үйрету.  

 

Заманауи метеорологияда арнайы  кәсіби-бағытталған материалдар  

Дипломдық және курстық жұмыстарды жазғанда метеорология 

саласындағы ғылыми стилді түсіну және пайдалану ерекшеліктері.  

Ауызша хабарларды құрастыру техникасы. Ғылыми докладты құрастыру 

тәсілдері. 

Аннотация жазу техникасы. Рефератты құрастыру техникасы. Жеке және 

іскер хаттар, хабарламалар, тезистер жазу.  

 

Кәсіби қазақ тілінде «Метеорология» мамандығы бойынша заманауи 

категориялық-ұғымдық аппараты  

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік гидрометеорологиялық 

қызметі. (ҰМГМҚ РК). РМК «Қазгидромет» функциялармен міндеттері және 

құрылымы. Қоршаған ортаның жағдайын бақылайтын сеттер және Мемлекеттік 

гидрометеорологиялық сеттердің дамуы. ҰМГМҚ РК басқармасының және 

ұйымының жүйесін жетілдіру.  

Тарихи ақпарат. Метеорологиядағы қазіргі және режимдік-анықтамалық 

ақпараттар. Болжамдық өнім. 

РМК «Қазгидромет» Халықаралық ынтымақтастығы. Халықаралық 

жобалар. Халықаралық конкурстарға, оқу семинарларға, тренигтерге қатысу. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

1. Ұлы географиялық ашылулар және олардың метеорологияның 

қалыптасуына ролі.  

2. М.В. Ломоносовтың метеорологияны ғылым ретінде дамуына қосқан 

еңбегі. 

3. Мемлекеттік метеорологиялық мекемелердің желілерін құру. 

4. Аспаптық метеорологиялық бақылаулар.  

5. Синоптикалық метеорологияның даму тарихы.  

6. Климатологияның  даму тарихы. 

7. Агрометеорологияның даму тарихы. 

8.  Авиациялық метеорологияның даму тарихы. 

9. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым. Дүниежүзілік ауа-райының 

қызметі. Мақсаты, міндеті және функциясы.  

10. Метеорология саласындағы заманауи мамандардың тілдік 

құзыретінің қалыптасу мәселелері.   

 



СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы. 

2. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін 

ашуға арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. 

Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 

3. Мамандыққа сәйкес мәтінге түйіндеме жасау.  

4. Негзгі метеорологиялық шамалар. 

5. Атмосферадағы метеорологиялық құбылыстар.  

6. Уақыт және оны өлшеу.  

7. Физикалық метеорологияның негізгі түсініктемелері және 

ұғымдары.  

8. Синоптикалық метеорологияның негізгі түсініктемелері және 

ұғымдары.  

9. Авиациялық метеорологияның негізгі түсініктемелері және 

ұғымдары. 

10. Аэрологияның негізгі түсініктемелері және ұғымдары.  

11. Агрометеорологияның негізгі түсініктемелері және ұғымдары.  

12. Динамикалық метеорологияның негізгі түсініктемелері және 

ұғымдары.  

13. Климатологияның негізгі түсініктемелері және ұғымдары.  
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Авторлары: 

Турулина Г.К. – география ғылымдарының кандидаты, метеорология 

және гидрология кафедрасының доценті 

Полякова С.Е. -  география ғылымдарының кандидаты, метеорология 

және гидрология кафедрасының доценті 

Мулдагалиева А.А. -  филология ғылымдарының кандидаты, 

жаратылыстану факультетінің шет тілі кафедрасының профессоры  

 

Пікір жазғандар: 

Скакова А.А. - география ғылымдарының кандидаты, ЕМК на  

ШЖҚ «ҒЗИ Экология мәселелері» 

Нысанбаева А.С. - география ғылымдарының кандидаты, метеорология 

және гидрология кафедрасының доценті,  әл-Фараби атындағы  

Қазақ Ұлттық университеті 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Жоғары оқу орнындағы «Кәсіби - бағытталған шет тілі» пәні мамандарды 

базалық дайындау үшін құрамдас бөлігі болып табылады, студенттерді 

коммуникативті құзыретті қалыптастыруға, кәсіби қызмет салаларында, 

ғылыми-тәжирбие жұмыстарында, мамандармен араласуға, өзінің білімін 

жоғарылату және т.б. мақсаттарда шетел тілін қолдануға мүмкімдік беруге 

арналған. 

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнінің мақсаты белгілі мамандықтың 

кәсіби тілінің терең зерттеп оқу. 

Практикалық тапсырмаларды, біліктілік пен білімділікке құзыреттілікті 

жанастыра отырып кәсіби бағытталған шетел тілін оқуға жауапкершілікпен 

жанасу керек. Нәтижесінде студенттер жалпы  мәдени және кең ауқымды; 

кәсіби бағытталған коммуникативтілік пен лингвистикалық бағыттарды 

меңгереді. 

Кәсіби терминологияның білу көп мағыналы ұғымның мәселесін шешу 

үшін бағытталған. Белгілі бір тілде мамандықтын нақты терминологиялырын, 

осы жағдайда шетелтілі, өз мақсатында кәсіби қызметте базалық санат және 

адекватты түсініктемелерді қолданады. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

білуі тиіс:. 

- Метеорологтың кәсіби сөздігінің жазбаша және ауызша қарым 

қатынас жасау барысындағы негізгі грамматикалық құрылым; 

- Шетел тілін толық көлемде білу, кәсіби деңгейде сөйлеу және 

ғылыми ақпараттардан кәсіби мәлімет алу үшін қажет; 



- жалпы және кәсіби бағыттағы шетел тіліндегі мәтіндер мен 

аудармаларды оқу және сөйлесу үшін толық көлемде кәсіби шетел тілінің 

лексикасы қажет; 

- мамандықтын кәсіби терминологиясы; 

- әдеби және сойлесу тілінің негізгі грамматикалық құрылымы; 

- халықаралық қарым қатынас барысында негізгі кәсіби хат алмасу; 

- маманданған ортада дұрыс сөйлеу этикасын сақтау; 

- іскер коммуникацияның және құжаттаманың негіздерін.  

қолдануын білу керек: 
- шетел тілін өзара араласу және кәсіби қызметте қолдану; 

- ғылыми кәсіби ақпараттарды біріктіру; 

- кәсіби мәтіндерді сараптау және интерпретациялау; 

- интеллектуалды даму, мәдениетті деңгейін дамыту, кәсіби 

кұзіреттілігін арттыруда танымдақ құралдармен әдістерді пайдалану; 

- метеорологияға қатысты әдебиеттердегі талдаулар мен 

интерпретацияларды емін еркін аудару; 

- ғылыми ақпараттарды іздеу барысында техникалармен өздігінен 

қолдана білу; 

- ғылыми-кәсіби ақпараттарды жалпылау; 

- ғылыми ақпараттарды іздеудің өзіндік технологиялық 

технологиясын.  

дағдылары болу керек: 
- шетел тілінде кәсіби және іскер араласу, өзара ойларын және 

өзіндік мінін көрсете білу; 

- шетел тілінде оқу, жазу, сөйлеу қызметін және тындап түсіну; 

- метеорология саласындағы монолог, диолог/полилог түріндегі 

ғылыми әңгімелерді жүргізу; 

- қажет ақпараттарды меңгеру мақсатында метеорологиялық 

әдебиеттерді өздігінен оқып аудара білу; 

- шетел тілінде хат арқылы араласу, қызметтік хаттарды құрастыра 

білу.  

көзқарасы болу кере: 
- мамандықтын түсінігі және санаттарын, кәсіби терминдарының 

пайда болуы және орнығуы туралы; 

- кәсіби мәтіннің мағыналы-лингвистикалық сараптау және 

құрылымды-сигментті қолдану және тәсілдері жайлы; 

- кәсіби араласудағы тілдің функционалды жүіесінің ерекшелігі 

жайлы.  

Бағдарламаның мазмұны студенттің коммуникативті қажеттіліктерімен 

ғылыми-кәсіби шеңберде анықталады. 

Алдын ала оқылатын жалпы білім беру пәндері: қазақстан тарихы, 

ақпараттық технология, орыс тілі.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

 



№ Тақырыптың аталуы 

1 «Метеорология» мамандығының пәндік саласына кәсіби шетел 

тілінде кіріспе.  

2 «Метеорология» мамандығының пәндерін оқу үшін керекті 

кәсіби шетел тілі.  

3 Метеорологияның категориялық-ұғым аппаратының ғылым 

ретінде орнығуы. 

4 Метеорологияның ғылым ретінде категориялық-ұғым 

аппаратының дамуы. 

5 Негізгі метеорологиялық түсінігін зерттейтін базалық 

категориялық-ұғым  

6 Метеорология негіздерін оқу үшін кәсіби терминология 

7 Заманауи метеорологияда арнайы  кәсіби-бағытталған 

материалдар 

8 Кәсіби шетел тілінде «Метеорология» мамандығы бойынша 

заманауи категориялық ұғымдық аппараты  

 

ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ  

 

Кіріспе 

Кәсіби-бағытталған шет тілінің маңыздылығы қосымша кәсіптік біліммен 

өзіндік қасиеттердің кәсіби тұрғыдан қалыптастыру мақсатында арнайы 

пәндермен интеграция жасау арқылы түрткі бола білуінде. ЖОО мамандарды 

дайындау барысында коммуникативтіліктің қалыптасуы шет тіліндегі әр түрлі 

жағдайлар мен салаларда кәсіби қарым қатынас орнатуға ықпал етеді. Болашақ 

маманды алға ұмтылуы мен қабілеттілігін арттыру арқылы шет тілін күшті 

меңгерген тұлға ретінде қалыптастыру. 

ЖОО кәсіби-бағытталған шет тілін оқытудың мақсаты келешекте кәсіби 

деңгейде шет тілдерін қолдану болып табылады. Шет тілді практикалық 

тұрғыдан меңгеру кәсіби-бағытталған оқудың тек бір ғана бөлігі болып 

табылады. 

«Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәннін білу мақсаты бакалаврларды 

метеорология аймағындағы терминологиялық лексикаларға үйрету, 

жанасушылықтардың кәсіби дағдылары және біліктілігі незінде бәсекеге 

қабілетті мамандарды дайындау.   

Пәннің оқыту мақсаты болып: 

- кәсіби мазмұны бар мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; 

- метеорология саласындағы терминологиялық лексикаларды білу;  

- маманданған және желілік түрде студентті ауысша және жазбаша 

қарым қатынасқа дайындау; 

- шетел тілін метеорологияның арға қарай дамуы мен тереңдеуіне 

қолдануға үйрету; 

- студент алдында шетел тілін тілдік жағынан , халықаралық және 

прагматикалық жағынан мүмкіндіктерін ашу; 



- ұлттық және шет елдік тәжірбиелерді есепке ала отырып, кәсіби шетел 

тілінде метеорология саласындағы озық технологияларды меңгеру.  

Пәннің зерттеу нысаны: «Метеорология» мамандығының категориялары 

мен түсініктері және кәсіби терминдері болып табылады. 

Пәннен алынған білім, маманға әр түрлі кәсіби қызметтік салаларда, 

ғылыми және тәжірибиелік жұмыстарда, серіктестермен араласауға, өзінің 

білімін жоғарлатуға және тағы басқа мақсататтарда  кәсіби шетелтілін  

қолдануға мүмкіндік береді. 

Пәнді меңгеру студенттерге мүмкіндік береді: 

- Кәсіби тағымданған мәтіндерді құру, жазбаша және ауызша 

сөйлемдерді логикалық дұрыс, дәлелді және нақты құрастыру; 

- Шетел тілінде әлеуметтік салмақты мәселелермен үдерістерді 

сараптау; 

- заманауи ақпараттардын технологиялық деректерлерді пайдалана 

отырып тандалған мамандық саласындағы пікірдің құралымдарына қажетті 

ақпараттарды жинау, өндеу және интерпритациялау; 

- белсенді шетелтілін меңгеріп, құжаттарды дайындау, шетелтілінде 

тандалған мамандық саласындағы қызмет нәтежиелерін пайдалана отырып  

қорғау. 

Жоғары оқу орнындағы «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәні 

мамандарды базалық дайындау үшін құралмас бөлігі болып табылады, 

студенттерді коммуникативті құзыретті қалыптастыруға, кәсіби қызмет 

салаларында, ғылыми-тәжирбие жұмыстарында, мамандармен араласуға, өзінің 

білімін жоғарылату және т.б. мақсаттарда шетел тілін қолдануға мүмкімдік 

беруге арналған. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің мақсаты белгілі мамандықтың 

кәсіби тілінің терең зерттеп оқу. 

Практикалық тапсырмаларды, біліктілік пен білімділікке құзыреттілікті 

жанастыра отырып кәсіби бағытталған шетел тілін оқуға жауапкершілікпен 

жанасу керек. Нәтижесінде студенттер жалпы  мәдени және кең ауқымды; 

кәсіби бағытталған коммуникативтілік пен лингвистикалық бағыттарды 

меңгереді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

«Метеорология» мамандығының пәндік саласына кәсіби 

шетелтілінде кіріспе 

Метеорология саласында коммуникативті құзырлығын қалыптастыруда 

«Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәнінің ролі мен мағынасы. Метеорологияны 

ғылым ретінде қалыптасуына негізгі этаптар, «Метеорология» мамандығының 

түсінігі және эволюцияның категориясы. «Метеорология» мамандығының 

кәсіби шетел тілінде бастаулардың негізгі қағидаларына аналитикалық шолу.  

 

«Метеорология» мамандығының пәндерін оқу үшін керекті кәсіби  

шетел тілі  



Шетел тілінде техникалардың және ғылымдардың бірлігі, 

метеорологияның басқа жер туралы ғылымдардың ортасындағы орны және 

олармен байланысы. «Метеорология» мамандығының ғылыми әдебиеттерінің 

дағдыларын қалыптастыру. Кәсіби қызметке тиімді қолдану мақсатында 

мамандықтың негізгі терминдерінің мазмұнын білу. Ғылыми және тәжірибелік 

қызметте мамандықтың кәсіби терминдерін қолданудың адекваттық мәселелері. 

Шетел тілінде студенттерге кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. 

 

Метеорологияның категориялық-ұғым аппаратының ғылым ретінде 

орнығуы 

«Климат», «ауа райы», «атмосфералық құбылыс», «метеорология» 

ұғымдар. Метеорологияға көне Қытай, Үндістан, Египет, Греция, Рим 

мемлекеттерінің көз қарасы.  

Атмосфералық құбылыстар, қауіпті жағдайлар туралы ілімнің атасы 

Аристотель. 

Метеорологиялық шамалармен құбылыстарға алғашқы визуальды 

бақылаулар – ұлы географиялық ашылулардың эпохасы. Берингтің 

жетекшілігімен Ұлы Солтүстікке экспедициясы.  

Негізгі метеорологиялық құралдарды ойлап шығаруында Галилей, 

Торричелли, Лейбниц, Паскаль, Бойл-Мариоттың үлестері.  

Европа мен Ресейде алғашқы құралдық бақылаулар. 

 

Метеорологияның ғылым ретінде категориялық-ұғым аппаратының 

дамуы 

Метеорологияда қолданылатын зерттеулердің негізгі әдісі мен ұғымдары. 

Негізгі физикалық обсерваторияның құрылуы. А.Я. Купфер, Г.И. Вильд, М.А. 

Рыкачевтың метеорологиялық станциялардың желілерін жабдықтауға және 

материалдық базаны нығайтуға үлесі.  

Бірінші синоптикалық карталар, телеграфтың хабарламалар және 

дауылдық ескертулер. Бүкіләлемдік белгілі Б.И. Срезневский, П.И. Броунов, 

Ю.М. Шокальский, И.Б. Шпиндлер және т.б. ғалымдардың еңбектері.  

Атмосфераны аэростаттың көмегімен зеттеу, Д.И. Менделеев, М.М. 

Поморцев, В.В. Кузнецов, С.И. Савиновтың еңбектері. 

К.С. Веселовский, М.Ф. Спасский, А.И. Воейковтың еңбектерінде 

климаттың қалыптасыуының физикалық заңдылықтары.  

В.А. Михельсон және бірінші актинометриялық құралдары. Найзағайды 

зерттеудің арнайы жабдықталған мекемелері.  

Қазақстан территориясында алғашқы метеостанциялардың ашылуы.  

 

Негізгі метеорологиялық түсінігін зерттейтін базалық категориялық-

ұғым 

Метеорологиялық ақпараттарды қолдану және сақтау, жіберу, 

құралдарды қабылдау әдісі.  



Орталық ауа райы бюросы, гидрометеорологиялық қызметтер Кеңесін 

құру. Деректердің дүниежүзілік орталығынын және ғылым Академиясын құру. 

Метеорология саласы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу.  

Н.Е. Кочин, И.А. Кибел, Е.Н. Блинова, А.А. Дородницынмен орындалған 

әуе тасқынымен, фронтальды беттердің тұрақтылығына, атмосфераның жалпы 

айналымының ірі теориялық зерттеулері. 

Атмосфераға геофизикалық және метеорологиялық ракеталарды ұшыру, 

П.А. Молчановтың радиозонды.  

Ауа райын болжаудың сандық әдістерін жасау (В. Бьеркнес, Ричардсон, 

К.Г. Росби, Г.И. Марчук, А.М. Обухов, К.Я. Кондратьев, Г.С. Голицын, А.С. 

Монин, М.И. Юдин және басқа). 

Синоптикалық метеорология саласындағы негізгі жетістіктер (С.П. 

Хромов, Х.П. Погосян, .А. Бугаев,  В.А. Джорджио, А.С. Зверев); ұзақ мерзімді 

болжау саласында (Б.П. Мультановский, Г.Я. Вангенгейм, С.Т. Пагава, А.А. 

Гирс, А.Л. Кац, Н.А. Багров). 

Бұлттармен, тұмандармен, жауын-шашындармен  байланысты 

құбылыстарды экспериментальды және теориялық зерттеу (В.Н. Оболенский, 

П.А. Молчанов, Н.С. Шишкин, А.Х. Хргиан, А.М. Боровиков, Е.Г. Зак, В.А. 

Зайцев).  

Б.П. Алисов, О.А. Дроздов, М.И. Будыко, Ф.Ф. Давитая, Б.Л. 

Дзердзеевский және басқа ғалымдардың климатологиядағы еңбектері. 

Ю.А. Израэлмен, Н.З. Пинуспен, М.Е. Берляндпен, Е.П. Борисенковмен 

жасалған атмосферадағы қоспалардың таралуы, жылу және су айналымындағы 

құбылыстарды зерттеу, атмосфераның жерасты және шекаралық қабаттарының 

құрылымдары, атмосфераның турбулентті режимдерінің заңдылықтарының 

қағидаларын зерттеу циклдары.  

Метеорологтарды дайындайтын арнайы оқу орнын құру. 

Қазақстанда метеорологияның дамуы.  

 

Метеорология негізін зертеу үшін кәсіби терминология 

Метеорология саласындағы негізгі терминдерге шетел тілінде кәсіби 

сөздік қалыптастыру. Шетел тілінде метеорологияның базалық 

категориялардың аудармаларының спецификасы. Глоссарийды құрастырудың 

өзгешілігі. Метеорология саласындағы кәсіби сөздікті қолданудың дағдылары. 

Электронды сөздікті қолдану.  

Оқу-кәсіби сөйлеуді дамыту: а) қалаған мамандығы бойынша 

әдебиеттерді конспектілеу, тыңдау, оқудың дағдылары; б) оқу-кәсіби 

тақырыптардың монологтары, диалогтары, дәрістермен әдебиеттердің 

мәтіндерін әр түрлі ғылыми – оқулық мәтіндерді құрастыру; в) диалог-

дискуссия, диалог-әңгімелесу, монолог-ой білдіру, монолог-әңгімелеу; негізгі 

функционалді-мағыналы типтерді тығыз үйрету.  

 

Заманауи метеорологияда арнайы  кәсіби-бағытталған материалдар 

Дипломдық және курстық жұмыстарды жазғанда метеорология 

саласындағы ғылыми стилді түсіну және пайдалану ерекшеліктері.  



Ауызша хабарларды құрастыру техникасы. Ғылыми докладты құрастыру 

тәсілдері. 

Аннотация жазу техникасы. Рефератты құрастыру техникасы. Жеке және 

іскер хаттар, хабарламалар, тезистер жазу.  

 

Кәсіби шетел тілінде «Метеорология» мамандығы бойынша заманауи 

категориялық ұғымдық аппараты  

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік гидрометеорологиялық 

қызметі. (ҰМГМҚ РК). РМК «Қазгидромет» функциялармен міндеттері және 

құрылымы. Қоршаған ортаның жағдайын бақылайтын сеттер және Мемлекеттік 

гидрометеорологиялық сеттердің дамуы. ҰМГМҚ РК бақармасының және 

ұйымының жүйесін жетілдіру.  

Тарихи ақпарат. Метеорологиядағы қазіргі және режимдік-анықтамалық 

ақпараттар. Болжамдық өнім. 

РМК «Қазгидромет» Халықаралық ынтымақтастығы. Халықаралық 

жобалар. Халықаралық конкурстарға, оқу семинарларға, тренигтерге қатысу. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Ұлы географиялық ашылулар және олардың метеорологияның 

қалыптасуына ролі.  

2. М.В. Ломоносовтың метеорологияны ғылым ретінде дамуына қосқан 

еңбегі. 

3. Мемлекеттік метеорологиялық мекемелердің желілерін құру. 

4. Аспаптық метеорологиялық бақылаулар.  

5. Синоптикалық метеорологияның даму тарихы.  

6. Климатологияның  даму тарихы. 

7. Агрометеорологияның даму тарихы. 

8. Авиациялық метеорологияның даму тарихы. 

9. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым. Дүниежүзілік ауа-райының 

қызметі. Мақсаты, міндеті және функциясы.  

10. Метеорология саласындағы заманауи мамандардың тілдік 

құзыретінің қалыптасу мәселелері.   

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Негізгі метеорологиялық шамалар. 

2. Атмосферадағы метеорологиялық құбылыстар.  

3. Уақыт және оны өлшеу.  

4. Физикалық метеорологияның негізгі түсініктемелері және 

ұғымдары.  

5. Синоптикалық метеорологияның негізгі түсініктемелері және 

ұғымдары. 



6. Авиациялық метеорологияның негізгі түсініктемелері және 

ұғымдары.  

7. Аэрологияның негізгі түсініктемелері және ұғымдары.  

8. Агрометеорологияның негізгі түсініктемелері және ұғымдары.  

9. Динамикалық метеорологияның негізгі түсініктемелері және 

ұғымдары.  

10. Климатологияның негізгі түсініктемелері және ұғымдары.  

11. Жазылған тіліндегі метеорология бойынша ғылыми жұмыстармен 

монографиялардың 30 бетін аудару. 

12. Оқып шығылған әдебиеттер бойынша рефераттар дайындау. 

13. Метеорология боынша мақалаларды аннатациялау. 

14. Метеорология бойынша интернет жүйесіндегі ақпараттарды өңдеу. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ  ХАТ 

 

«Физикалық метеорология» пәні 5В061200 - Метеорология 

мамандығының студент үшін базалық пәні болып саналады.  Курстың негізгі 

мақсаты сапалық және сандық сипаттамасы негізінде атмосферада өтіп жатқан 

негізгі физикалық процесстер туралы студенттерде фундамендалды білімді 

қалыптастыру болып табылады.  

«Физикалық метеорология» пәні студенттерде кең жоғары базалық 

білімді алуына септігін тигізеді, студенттердің осындай қасиеттерін, 

жауапкершілік, мақсаттылық, төзімділік, өзін-өзі дамытуға ұмтылу және өз 

шығармашылық потенциалын ашу, метеорология мамандығының 

маңыздылығын түсіну, қабылдау қабілетілігін, әр түрлі жағдайларда 

ұйымдастырушылық шешімдерді және жауапкершілікке алуға, өзінің 

жетістіктері мен кемшіліктерін сыни тұрғыдан бағалай білу, жетістіктерді 

дамыту және кемшіліктерді жою жолдарын білу, сонымен қатар, жалпы мәдени 

құзыреттілігін қалыптастыру (жалпы ғылыми, әлеуметтік, ақпараттық және т. 

б.). 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде  студент: 

- атмосфераның құрылымы мен құрылысын; 

- атмосфера статикасын; 

- атмосфераның радиациалық тәртібін; 

- Жер бетінің және атмосфераның радиациалық балансын; 

- атмосфераның жылу режимін және төселме беткеймен әрекеттесуін; 

- атмосферадағы судың трансформациясын; 

- атмосфераның шекаралық қабаттағы ауа қозғалысының ерекшеліктерін; 

- жергілікті желдерді білуі керек. 



Берілген пәнді оқу нәтежисінде  студент: 

- атмосферадағы күн радиациясының түрлендірудің негізгі 

процесстердің мәнін көрсетуді; 

- белгілі бір есептеулерді жүргізу үшін метеорологиялық мәліметтер 

банкін кұрастыру және колдануды; 

-  метеорологиялық станциялардың және бекеттердің жұмыс 

сапасына бақылауды жүргізуді істей  білуі тиіс. 

Студент: 

- казіргі кездегі ЖЭЕМ қолданып негізгі инженерлік есептеулер 

жүргізуді; 

- арнайы тәсілдерімен метеорологиялық бақылауларды меңгеруі тиіс. 

Студент: тығыз қарым-қатынастағы  жер беті мен жерге жақын кеңістігі 

атмосферада өтіп жатқан негізгі физикалық процестерді талдау кезінде 

құзыретті болуы тиіс. 

"Физикалық метеорология" курсын меңгеру үшін келесі пәндерден 

мәліметтер қажет: "Математика", "Физика", "Атмосфералық химия", " 

Қазақстанның физикалық, экономикалық және әлеуметтік географиясы", 

"Метеорология бойынша лабораториялық практикум", "Метеорологиялық 

өлшеу әдістері". 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1.  Атмосфера туралы жалпы мәлімет. 

1) Атмосфера құрамы. 

2) Атмосфера күйінің теңдеуі. 

3) Атмосфераның құрылысы. 

2. Атмосфера статикасы. 

1) Атмосфера статикасының негізгі теңдеуі.   

2) Барометрлік  теңдеуі.  

3. Атмосферының радиациялық режимі. 

1) Күн радиациясы. 

2) Жер бетінің және атмосфераның сәуле шашуы.  

3) Атмосфераның және жер бетінің радиациялық балансы. 

4. Атмосфераның термодинамикасы. 

1) Термодинамиканың бірінші бастамасы. 

2) Ылғаладиабатты процесстер. 

5. Атмосфераның жылу режимі. 

1) Атмосфераның турбуленттік күйі. Жерге жақын ауа қабаты. 

2) Атмосфераның шекаралық қабатындағы ауа температурасының 

тәуліктік жүрісі. 

3) Атмосфера мен төселме беткейдің әрекеттесуі.  

4) Тропосфера, стратосфера және мезосфераның термикалық 

режимі. 

5) Атмосферадағы кіші газдар мен қоспалар. 



6. Ауаның ылғалдылығы. 

1) Ауаның ылғалдылығы. 

2) Атмосферадағы су буының конденсациясы мен сублимациясы. 

3) Тұман және мұнар. 

7. Атмосфераның шекаралық қабатындағы ауа қозғалыстардың 

ерекшеліктері. 

1) Шекаралық қабатындағы жел. 

2) Жергілікті желдер. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Жер шарын қоршап тұрған ауа қабаты- атмосфера- метеорологияның 

зерттеу саласы болып табылады. Атмосфераөзінің қасиеттері бойынша 

кеңістікте біркелкі емес және уақыт бойынша да өте өзгермелі болып табылады.  

Курстың негізгі мақсаты сапалық және сандық сипаттамасы негізінде 

атмосферада өтіп жатқан негізгі физикалық процесстер туралы студенттерде 

фундамендалды білімді қалыптастыру болып табылады.  

Метеорологияның негізгі міндеттерінің бірі болып атмосферадағы болып 

жатқан құбылыстар мен процесстерге физикалық түсіндірмені беру, даму 

заңдылықтары мен олардың себеп-салдарлық байланыстарын орнату. Заманауи 

метеорологияның міндеттері тек атмосфера құбылыстарымен процесстердің 

физикалық мағынасын түсіндірумен ғана шектелмейді. Метеорологиядағы 

негізгі зерттеу әдістері: бақылау және эксперимент статистикалық талдау 

физика-математикалық моделдеу.  

Осы қабаттардағы физикалық және химиялық процесстер көптеген 

ғылымдармен зерттеледі, олар жалпы «Жер туралы ілім» деп аталады. 

Сондықтан, метеорологияның басқа ғылымдармен байланысы және оның өзге 

ғылыми пәндерге бөлінуі қарастырылады. Метеорологияның ғылым ретінде 

дамуы жеке ірі бөлімдердің өзіндік ғылыми пән ретінде қалыптасуына келтірді. 

Осындай пәндерге: атмосфера физикасы, динамикалық метеорология, 

синоптикалық метеорология, өлшеу әдістері, климатология, 

радиометеорология,  космостық метеорология, авиациялық метеорология, 

агрометеорологиялық, қолданбалы климатология, теңіздік метеорология и 

медициналық метеорология жатады.  

Студенттер пәнді оқу барысында даму және орнығу тарихымен танысады. 

Заманауи ғылыми метеорология XVII ғасырдан, Галилей және оның 

шәкірттерімен алғашқы метеорологиялық құралдары және аспаптық 

бақылауларды жүргізу мүмкіндігі пайда болғаннан басталды.  

Олар XVII ғасырдың екінші жартысында және XVIIІ ғасырдың 

Европаның аздаған бекеттерде жүргізілуі басталды. XVIIІ ғасырдың ортасына 

қарай М.В. Ломоносов метеорологияны өзінің міндеттері мен әдістері бар жеке 

ғылым ретінде қарастырған. М.В. Ломоносов атмосфералық электрленудің 

алғашқы теориясын құрастыған, метеорологиялық аспаптарды өңдеген, климат 

және ауа райының  ғылыми болжаудың мүмкіндігі туралы ойын айтқан. XVIII 



ғасырдың екiншi жартысында жеке адамның ынтасы бойынша Маннгеймнiң 

метеорологиялық қоғамы құрылып, Европада бiртектi аспаптармен 

жабдықталған 39 метеорологиялық станциялар торабы құрылды. Ол станциялар 

торабы 12 жыл жұмыс iстеп тұрды.  

XIX ғасырдың басында бірінші мемлекеттік станциялар 

ұйымдастырылады. А. Гумбольд және Г.В. Довенің еңбектері климатология 

негіздерін қалыптастырады. Г.В. Брандес алғашқы синоатикалық карталарды 

құрастырағн. XIX ғасырдың ортасына қарай алғашқы метеорологиялық 

институттардың, соның ішінде Петербургтағы бас геофизикалық 

обсерваторияның ашылуы орын алды. Оның алғашқы басшысына Г.И. Вильдке 

үздік метеорологиялық тордың ұйымдастыру тарихи еңбегі және мемлекеттің 

бірқатар климаттық жағдайының зерттелуі жатады. Оның көмекшісі М.А. 

Рыкачев ауа райы қызметінің ұйымдамтырушысы болды. XIX ғасырдың екінші 

жартысында динамикалық метеорология негіздері қалыптасқан. 

Метеорологияның осы саласына АҚШ –да В. Феррель, Германияда Г. 

Гельмгольц және де басқа ғалымда үлкен үлестерін қосқан. Осы уақытта жалпы 

географиялық жағдайымен тығыз байланыста болған климаттың зерттелуі орыс 

географы және климатологы А.И. Воейков Австриядағы Ю. Ханн, 

Германиядағы В. Кеппен еңбектерімен дамыған. Ғасырдың соңында 

атмосферадағы радиациялық және электрлік процесстердің зерттеулері 

күшейеді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Атмосфера туралы жалпы мағлұмат 

Атмосфераның құрамы.  

Атмосфералық ауаның құрамы. Атмосфералық ауаның құрамдас 

өзгермелі бөлігі. Ауа құрамының биіктік бойынша өзгеруі.Атмосферада газ 

тәрізді, сұйық және қатты қоспалары, озон.  

 

Атмосфера күйінің теңдеуі.  

Құрғақ  ылғалды ауа күйі теңдеуі. Ауа тығыздығы. Ауа ылғалдылығының 

сипаттамалары және олардың өзара байланысы. 

 

Атмосфераның құрылысы.  

Атмосфераны қабаттарға бөлу принциптері. Атмосфераның вертикальді 

құрылысы. Атмосфераның горизонтальды бөлінуі. Ауа массалары және 

фронттар туралы түсінік. Бұлттардың морфологиялық классификациясы.  

 

Атмосфера статикасы 

Атмосфера статикасының негізгі теңдеуі.  
Тыныштық күйдегі атмосфераға әсер ететін күштер. Атмосфера 

статикасының негізгі теңдеуі. Статика теңдеуінен шығатын қорытындылар.  

 

Барометрлік теңдеулер.  



Барометрлік теңдеулер және олардың қолданылуы. Ауа тығыздығының 

биіктік бойынша өзгеруі. Қысым сатысы. Стандартты атмосфера. 

 

Атмосфераның радиациялық режимі 

Күн радиациясы.  

Атмосфераның жоғарғы шекарасында күн радиациясының спектрлік 

құрамы. Спектр бойынша және күн радиациясының интегралдық ағынында 

энергияның таралуы. Атмосферада күн радиациясының жұтылуы. Атмосферада 

күн радиациясының шашырауы. Радиацияның монохроматты және интегралді 

ағындарының әлсіреу заңы.  Тіке, шағылған және жиынтық күн радиациясы. 

Альбедо. 

 

Жер бетінің және атмосфераның сәуле шашуы.  

Жер бетінің сәуле шашуы. Атмосфераның сәуле шашуы. Атмосфера мен 

Жер бетінің сәуле шашуын есептеудің жартылай эмпирикалық теңдеулері. 

Қарсы сәулешашуына және нәтижелі сәулешашуына бұлттылықтын әсері. 

Нәтижелі сәуле шашудың тәуліктік және жылдық жүрісі.  

 

Атмосфера және жер бетінің радиациалық балансы.  

Жер бетінің радиациялық балансы. Атмосфераның радиациялық балансы. 

Жер-Атмосфера жүйесінің радиациялық балансы. Радиациялық баланс 

шамасын анықтаушы факторлар, оның тәуліктік және жылдық жүрісі.  

 

Атмосфера термодинамикасы  

Термодинамиканың бірінші бастамасы.  
Атмосфераға байланысты термодинамиканың бірінші бастамасы. 

Атмосферадағы адиабатты процестер.  Пуассон теңдеуі. Құрғақ адиабата 

градиенті. Потенциалді температура. Атмосфера стратификациясы. 

Тұрақтылықтың критериі.  Әр түрлі атмосфера стратификациясында 

потенциалды температураның биіктік бойынша өзгеруі. 

 

Ылғаладиабатты процестер.  

Ылғаладиабатты процесс жағдайындағы термодинамиканың бірінші 

бастамасы. Ылғаладиабатты градиент, оның температура мен қысымға 

бағыныштылығы. Псевдоадиабатты процестер. Эквивалентті, эквивалентті 

потенциалды температура, олардың қасиеттері. Аэрологиялық диаграмма.  

 

Атмосфераның жылу режимі 

Атмосфераның турбуленттіқ күйі. Жерге жақан ауа қабаты.  

Атмосфераның ламинарлы және турбулентті күйі. Турбуленттіліктін 

қарапайым сипаттамалары. Конвективті және турбулентті жылу ағындары. 

Турбуленттік атмосферада жылу ағындарының теңдеуі. Жерге жақын ауа 

қабатының аңықтамасы мен биіктігі.  

 



Атмосфераның шекаралық қабаттындағы ауа температурасының 

тәуліктік жүрісі.  
Шекаралық қабатта ауа температураның биіктік бойынша таралуы. Ауа 

температурасының тәуліктік жүрісінің теориясы. Атмосфераның шекаралық 

қабатында жылу радиациялық ағының рөлі. Температураның түнгі төмендеуі. 

Үсіктер.  

 

Атмосфера мен төселме беткейдің әрекеттесуі.  

Топырақтың жылу және салқындау процестері. Жер беткейдің жылу 

баланс теңдеуі. Топырақтың жылулық физикалық сипаттамалары. Жер бетінің 

температурасы, тәуліктік және жылдық жүрісі. Топырақта жылудың 

таралуының негізгі заңдары. Топырақ температурасының вертикальді таралуы. 

Топырақтағы жылу ағыны, оның тәуліктік және жылдық жүрісі. Топырақтың 

жылу режиміне өсімдік және қар жамылғысының әсері. Топырақтың қатып 

қалуы, мәңгі тоң қабаты. Теңіздерде және ірі су қоймаларында су 

температурасының тәуліктік және жылдық тербелестері. 

 

Тропосфера, стратосфера және мезосфераның термикалық режимі.  

Тропосферада және төменгі стратосферада ауа температурасының 

таралуы. Ракета мәліметтері бойынша стратосфера және мезосфераның 

термикалық режимі. Атмосферада температураның таралуына құрлық пен 

мұхиттың әсерлесуі. Тропосферада және мезосферада ауа температурасының 

кезеңсіз өзгеруі. Атмосферадағы температуралық инверсиялар. 

 

Атмосферадағы кіші газдар мен қоспалар. Атмосферада кіші газдар. 

Атмосфералық қоспалар (аэрозоль). Атмосфералық озон: биосферадағы 

озонның рөлі; озонның пайда болуы мен ыдырауы; биіктік бойынша озонның 

таралуы; озонның уақыттық және кеністік өзгеруі. 

 

Ауа ылғалдылығы.  

Турбуленттік атмосферада су буының тасымалдануының теңдеуі. 

Ылғалдылық сипаттамаларының биіктік бойынша таралуы. Тропосфера және 

стратосферада ылғалдылықтың таралуы.  Атмосфераның шекаралақ кабатында 

ылғалдылық сипаттамаларының таралуы мен тәуліктік жүрісі. Булану. Табиғи 

жағдайдағы булану процесі.  

 

Атмосферадағы су буының конденсациясы мен сублимациясы. 

 Атмосферадағы су буының конденсациялану жағдайлары. Конденсация 

ядроларының рөлі. Бастапқы тамшылардың пайда болуы. Тамшылардың өсуіне 

қажетті негізгі жағдайлар. Тамшылардың салқындауы. Атмосферада мұз 

кристалдарының пайда болуы.  

 

Тұман және мұнар.  



Тұмандардың пайда болуының физико-метеорологиялық жағдайлары. 

Олардың классификациясы. Тұмандардың физикалық сипаттамалары. 

Тұмандардың пайда болу  моделдері.  

 

Атмосфераның шекаралық қабатындағы ауа қозғалысының 

ерекшеліктері 

Шекаралық қабаттағы жел.   

Жерге жақын және шекаралық қабаттағы желдің құрылымы. Желдің 

биіктік бойынша өзгеруі. Желдің тәуліктік жүрісі. Атмосфераның  шекаралық 

қабатындағы вертикалды ағындар. 

 

Жергілікті желдер.  

Желге орографиялық бөгеттердің әсері. Тау-аңғар желдері. Мұзды 

желдер. Фен. Бор. Кішімасштабтты кұйындар: смерчь, тромб, торнадо. Шаңды 

борандар. 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Бақылау нәтижелерінің негізінде психометрлік кестелерді 

пайдалана отырып ауа ылғалдылығының сипаттамаларын анықтау.  

2. Газ күйі теңдеуін пайдалана отырып, құрғақ және ылғалды  ауа 

үшін  метеорологиялық өлшемдерді есептеу.  

3. Температура мен қысымның вертикальді және горизонтальді 

градиенттерін есептеу.  

4. Шағылған, жұтылған  және жиынтық радиациялар ағындарын 

есептеу.  

5. Сәулешашу заңдарының негізінде Күннің, жердің және 

атмосфераның сәулешашу сипаттамаларын есептеу (Стефан – Больцман, 

Кирхгор, Вин).  

6. Күн радиациясының шағылуы. Түрлі беткейлердің альбедосы.  

7. Жер мен атмосфераның ұзынтолқынды сәулешашуы.  

8. Қазақстанның әртүрлі нүктелеріне тіке күн радиациясы жинағы мен 

атмосфераның интегральді мөлдірлігін анықтау.  

9. Радиациялық баланстың құраушыларын есептеу және зерттеу.  

10. Атмосферадағы құрғақадиабатты процестер.  Потенциалды 

температура. 

11. Ауаның термодинамикалық сипаттамаларын есептеу және 

аэрологиялық диаграмма бойынша графиктік жұмыс істеу.  

12. Атмосфераның тұрақтылығын әртүрлі әдістерімен зерттеу.  

13. Жерге жақын қабаттағы турбуленттік жылу ағынын және 

турбуленттік коэффициентін әр түрлі әдістермен анықтау.  

14. Булану процесін зерттеу және метеорологиялық параметрлерді 

градиенттік өлшеу және жылу баланс теңдеуінің негізінде булану 

жылдамдығын есептеу. 



15. Атмосферадағы су буы ағындарын зерттеу.  

16. Түрлі жағдайларда қаныққан су буы қысымның бағыныштылығын 

зерттеу. 

17. Қозғалыстағы ауа массасына әсер ететін күштер: геострофикалық 

жел. Жергілікті желдер 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Метеорологияның даму тарихы. 

2. Дүниежүзiлiк метеорологиялық ұйым (ДМҰ). Бүкiләлемдiк ауа-

райының қызметi 

3. Қазақстанда метеорологияның даму тарихы 

4. Стандартты атмосфера 

5. Атмосфераның әрекет ету орталықтары 

6. Тіке күн радиациясы, оны аңықтайтын факторлар 

7. Шашыранды күн радиациясы, оны аңықтайтын факторлар 

8. Жиынтық күн радиациясы, оны анықтайтын факторлар 

9. Әр түрлі табиғи беткейлердің альбедосы 

10. Бұлттардың альбедосы. 

11. Су қоймаларының жылуы мен салқындауы. Топырақта және су 

қоймалардағы жылуалмасу 

12. Потенциалді температура. Оның әр түрлі атмосфера 

стратификациясында биіктік бойынша өзгеруі. 

13. Үсіктер. Үсіктермен күресу жолдары. 

14. Тропосферада және төменгі стратосферада ауа температурасының 

таралуы 

15. Ракета мәлеметтері бойынша стратосфера және мезосфераның 

термикалық режимі. 

16. Жылу баланс құраушыларының тәуліктік және жылдық жүрісі 

17. Ылғал сипаттамаларының тәуліктік және жылдық жүрісі 

18. Тұмандардың физикалық сипаттамалары 

 

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазақстан станцияларындағы температуралық режимін салыстыру.  

2. Қазақстан территориясы бойынша атмосфералық жауын-

шашындардың режимін талдау.  

3. Күн энергиясы және оны Қазақстан территориясы бойынша 

пайдалануы 

4. Жер бетінің радиациялық балансы және  оны  құраушыларды 

зерттеу.  

5. Жел энергиясы және оны Қазақстан территориясы бойынша 

пайдалануы 



6. Әр түрлі атмосфералық құбылыстардың метеорологиялық 

қалыптасу жағдайлары: тұман, күшті желдер, шаңды борандар, қарлы борандар. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Синоптикалық метеорология – бакалавр метеорологтың базалық білім 

алудағы негізгі кәсіптік пәнінің бірі болып табылады.  

Курстың мақсаты болып атмосфералық макромасштабты процестерді  

және олармен анықталатын ауа-райының сипаттамаларын  оқыту болып 

табылады.  

Пәннің негізгі шешетін мәселесі – студентке атмосфералық 

макромасштабты процесстердің даму заңдылықтары, сонымен қатар 

синоптикалық процестерге  физикалық талдау жасау және олардың ауа  райын 

өзгерту жағдайы туралы нақты білім беру. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер синоптикалық талдауда 

қолданылатын метеорологиялық ақпараттардың барлық түрлерін, негізгі және 

қосымша синоптикалық тәсілдердің талдау жүйелілігін, атмосферадағы 

процесстердің дамуының физикалық заңдылықтарын, ауа райын 

қалыптастыратын негізгі синоптикалық объектілердің жылжуын және 

атмосфералық процесстердің тарихи дамуын білуі қажет. 

Студент метеорологиялық қысқа мерзімдік болжау саласында жасалған 

ғылыми еңбектерді және қазіргі кездегі техникалық құралдардың көмегімен 

алынған және өңделген барлық метеорологиялық мәліметтерді кешенді түрде 

қолдана отырып ауа райының болжауын құрастыруды істей  білуі тиіс; 

синоптикалық талдауды рәсімдеуді, әр түрлі метеорологиялық болжауларды 

құрастыруда дағдылануға ие болу; атмосферада өтіп жатқан синоптикалық 

процестерді талдағанда компетентті болу.  

«Синоптикалық метеорология» курсын оқу үшін келесі пәндерден 

алынған мағлұматтар қажет: «Жоғарғы математика», «Физика», «Физикалық 

география», «Физикалық метеорология», «Синоптикалық метеорология І».   



«Синоптикалық метеорология» курсымен тығыз байланысы бар және 

онымен шектес пәндер болып келесілер табылады: «Атмосфераны зерттеудің 

космостық әдістері», «Аймақтық синоптикалық метеорология», «Авиациялық 

метеорология» және «Ауа райын болжаудың арнайы әдістері». 

Аталған пәндер бір объектті зерттейді – ол атмосфера, сондықтан олар өз 

араларында ұқсас болады. Әр пәнде басқа пәндерден алынған нәтижелер 

кеңінен қолданылады. Мысалы, синоптикалық метеорологияда динамикалық 

метеорологияның, аэрологияның, климатологияның нәтижелері кеңінен 

қолданылады және керісінше. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атауы 

1 Синоптикалық метеорология пәні мен негізгі түсініктері 

2 Метеорологиялық ақпарат және оны синоптикалық талдау және 

болжау үшін ыңғайлы түрде көрсету тәсілдері. 

3 Қысым алқабы мен жел алабы. 

4 Ауа температурасы мен ылғалдылық алқабы. 

5 Атмосферадағы вертикальды қозғалыстар және оларды есептеу. 

6 Жоғарғы фронтальды аумақ және жылғалы ағыстар (ЖФА және 

ЖА). 

7 Ауа массалары. 

8 Атмосфералық фронттар. 

9 Атмосфералық фронттардың пайда болу жағдайлары 

10 Фронттардың жылжуы  

11 Циклон мен антициклонның даму теориялары 

12 Уақыт бойынша жер беті қысымының және изобаралық беттіктің 

биіктігінің өзгеруі 

13 Циклондар 

14 Антициклондар 

15 Қысым жүйелерінің жылжуы мен эволюциясын болжау 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Синоптикалық метеорология деп ауа райын болжау мақсатында 

ірімасштабты атмосфералық процестердің даму заңдылықтарын зерттейтін 

ғылымды айтады. 

Ауа райының өзгеруі атмосферада болатын термодинамикалық 

процестермен анықталады. Атмосфераның термодинамикалық күйі, оның 

Жердің қатты және сұйық қабықшасымен әрекеттесу нәтижесі болғандықтан, 

ауа райын анықтайтын процестер географиялық жағдайлармен тығыз 

байланыста зерттеледі. 



Физика заңдары ауа райы болжамын құрастырудың негізі болады. 

Сондықтан синоптикалық метеорологияның негізгі бөлімінің бірі болып 

болжау әдістері туралы бөлімі табылады және синоптикалық метеорологияны 

ауа райы болжамы туралы ғылым деп атауға болады. 

Ғылым синоптикалық деп аталады, өйткені онын зерттеу әдісі болып бір 

уақытта үлкен географиялық кеңістікте өтіп жатқан процестерді шолу болып 

табылады. Бұл әдіс заманауи зерттеулердің негізі болып қалады. 

Синоптикалық метеорологияның зерттеу пәні – күрделі динамикалық 

және термодинамикалық процестері бар атмосфера. Синоптикалық талдаудың 

негізгі объектілері: ауа массалар, ЖФА мен жылғалы ағыстар (ЖА), 

атмосфералық фронттар, циклон мен антициклондар. 

Синоптикалық зерттеулердің бастапқы материалдары болып 

метеорологиялық және аэрологиялық станциялар жүйесінің бақылау 

нәтижелері табылады. Ауа райын болжағанда, динамикалық метеорологияда 

жүргізілетін теоретикалық зерттеулердің нәтижелері сәтті қолданылады. 

Синоптикалық метеорологияда сонымен бірге физика, математика, 

гидромеханика, аэрология, жалпы метеорология, климатология және т.б. 

ғылымдарда жүргізілетін зерттеулердің нәтижелері де кеңінен қолданылады. 

Ұлы географиялық ашылулардың кезеңінен (XIV ғ. соңы – XV ғ. басы) 

бастап әртүрлі ендіктердің ауа райы мен климаты туралы ақпараттардың 

жиналуы, сосын негізгі метеорологиялық шамаларды өлшеу үшін құралдарды 

ойлап шығару (XVII–XVIII ғғ.) ауа райын ғылыми түрде болжауға жол ашты. 

Синоптикалық метеорология жеке ғылым ретінде XIX ғасырда ғана дами 

бастады. Ауа райы туралы ғылымның тарихында маңызды оқиға болып XIX 

ғасырдың ортасында телеграфты ойлап шығару табылды. Мәліметтерді өлшеп 

және жинап қана қоймай, олармен алмасу мүмкіндігі де пайда болды, ол үлкен 

ауданда ауа райын бір уақытта шолуға жол ашты. Бірнеше елдерде осы кезеңде 

метеорологиялық бюллетеньдер шығарылып, штормдық ескертулер 

құрастырыла бастады, ауа райы қызметтері ұйымдастырылды. Ұлыбританияда 

ауа райы қызметінің ұйымдастырушысы Фицрой болған, ол ең алғаш рет бір 

уақыттағы метеорологиялық бақылаулардың мәліметтері түсірілген 

географиялық картаны синоптикалық деп атаған.  

Жер бетінде ауа ағындарының қосылу сызығы ретінде атмосфералық 

фронттардың болуы 1850 ж. айқындалған, ал «фронт» ұғымы тек 1915 ж. 

Анзельмен ұсынылған. Ал циклондардың фронтальды құрылымы, фронт 

аймағында метеорологиялық шамалардың таралуы мен ауа райы жағдайлары 

ХХ-шы ғасырдың 20-шы жылдарында ғана айқындалған. Дәл осы уақыттан 

бастап атмосфералық фронттардың жылжуы мен эволюциясын болжау ауа 

райы болжамының негізгі элементі болып табылды. Синоптикалық 

метеорологияның елеулі дамуына 30-шы жылдардың соңында биіктік 

карталарды қолдану болысты. Синоптикалық процестерді үш өлшемді 

талдаудың жаңа әдістерін қолдану ауа райының қысқа мерзімді 

болжауларының жетістіктерін маңызды өсуіне алып келді.   

50-шы жылдардың басынан бастап синоптикалық метеорологияның 

дамуы ең біріншіден ғылыми-техникалық революциясымен байланысты. 



Метеорология саласында бұл революция метеорологиялық ақпаратты алудың, 

жинаудың және тарату тәсілдерінің өзгеруіне алып келді. Жылдам есептейтін 

техниканың пайда болуы болжамның гидродинамикалық әдістерінің дамуына 

үлес қосып, атмосфера күйінің болжау және талдау процестерінің жалпы 

математизациялануына алып келді. Алғашқы метеорологиялық серіктерінің 

жіберілуімен атмосфералық құбылыстарды үлкен географиялық кеңістіктерде 

шолу мүмкіндігін беретін спутниктік метеорология саласындағы зерттеулер кең 

тарала бастады. Спутниктік ақпарат синоптикалық талдауды объективті түрде 

жүргізуге, ауа райының қауіпті және өте қауіпті құбылыстарының пайда 

болуын уақытылы айқындауға мүмкіндік берді, әсіресе кәдімгі 

метеорологиялық ақпарат жоқ жерлерде. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Синоптикалық метеорологияның пәні мен негізгі түсініктері 

Анықтамалары. Ауа райы карталарының түрлері. Синоптикалық 

метеорологияның негізгі түсініктері. Синоптикалық әдістің жетістіктері мен 

кемшіліктері. Синоптикалық метеорологияның тарихынан мағлұматтар. Ауа 

райы жер картасын құрастырудың принциптері. Барикалық топография 

карталарын құрастыру және безендіру техникасы.  

 

Метеорологиялық ақпарат және оны синоптикалық талдау және 

болжау үшін ыңғайлы түрде көрсету тәсілдері 

Анықтамалар. Метеорологиялық ақпараттың түрлері мен қайнар көздері. 

Метеоақпаратты жинау және тарату жүйесі. Синоптикалық талдаудың негізгі 

құралдарының қысқаша сипаттамасы. Ауа райының жер және биіктік 

карталарын талдау. Салыстырмалы (СТ) және абсолюттік топография (АТ) 

карталарының физикалық мағынасы. Синоптикалық талдаудың көмекші 

синоптикалық карталарының жалпы сипаттамасы. 

 

Қысым алқабы мен жел алабы 

Атмосфералық қысым алабы. Қысым бедерінің түрлері. Төменгі және 

жоғарғы қысым жүйелеріне сипаттама. Циклон мен антициклондағы күштердің 

ара қатысы. Жел алабын талдау ерекшеліктері және жел алабының 

сипаттамалары. Қысым және жел алқаптарының геострофикалық және 

градиенттік байланыс модельдері. Геострофикалық желдің шын желмен 

байланысы. 

 

Ауа температурасы мен ылғалдылық алқабы 

Синоптикалық талдауда қолданылатын ауа температурасы мен 

ылғалдылық алқаптарының ерекшеліктері. Ауа температурасы мен 

ылғалдылықтың уақыт бойынша жергілікті өзгеруінің факторлары. Ауа 

температурасы мен ылғалдылықтың адвективті өзгеруі. Ауа температурасының 

вертикальды қозғалыстармен байланысты өзгеруі. 

 



Атмосферадағы вертикальды қозғалыстар және оларды есептеу 

Ауаның вертикалды қозғалысының түрлері, олардың кеңістікті-уақыттық 

өлшемі және ауа райының құбылыстарымен байланысы. Конвективті 

вертикальды қозғалыстар. Ауаның реттелген вертикалды қозғалыстары. Қысым 

алабының құрылысы бойынша ауаның реттелген вертикалды қозғаласының 

қарқындылығы мен таңбасын сапалы бағалау. 

 

Жоғарғы фронтальды аумақ және жылғалы ағыстар (ЖФА және 

ЖА) 

ЖФА-тың анықтамасы және негізгі сипаттамалары. Жоғарғы фронтальды 

аумақтардың классификациясы. Солтүстік жарты шардың планетарлық 

фронтальды аумағының жүйесі. Жылғалы ағыс жоғарғы фронтальды аумақтың 

кинематикалық сипаттамасы ретінде. Жылғалы ағыстардың классификациясы. 

Жылғалы ағыстардың параметрлері. Жылғалы ағыстарда бұлттылық пен 

вертикальды ағындардың таралу ерекшеліктері. Жылғалы ағыстардың 

энергетикасы. 

 

Ауа массалары 

Ауа массалары. Ауа массасы, оның қалыптасу ошағы туралы түсінік. Ауа 

массаларының классификациясы. Жылдың әр мезгілінде әртүрлі 

стратификациясы бар жылы және суық ауа массаларындағы ауа райының 

сипаттамасы. Ауа массаларының трансформациясы.  

 

Атмосфералық фронттар 

Анықтамалар. Атмосфералық фронттардың классификациясы. 

Фронталды беттің иілуі. Әр түрлі фронт аймағында метеорологиялық 

шамалардың және бұлт жүйелерінің таралу ерекшеліктері. Суық және жылы 

фронттардың  сипаттамалары. Окклюзия фронттарының  сипаттамалары. 

Атмосфералық фронттардың жасырынуы.  

 

Атмосфералық фронттардың пайда болу жағдайлары 

Атмосфералық фронттардың кеңістік құрылымының эволюциясы және 

оның бұзылулары. Кейбір жоғарғы фронттардың пайда болу жағдайлары. 

Фронтогенез және фронтолиз, олардың болжамы. Фронтогенез және 

фронтолизді графикалық талдау. Жерге жақын қабатта фронтогенез 

ерекшеліктері. Атмосфералық фронттарды синоптикалық талдаудың негізгі 

этаптары. 

 

Фронттардың жылжуы  

Жетекші ағын ережесі. Формальды және физикалық экстраполяция әдісі. 

Атмосфералық фронттардың жылжуы мен кеңістік құрылымына жер бедерінің 

әсері.  

 

Циклон мен антициклонның даму теориялары 



Теорияларға қысқаша шолу. Цикло- мен антициклогенездің алғашқы 

теориялары (конвективті, механикалық және құйынды). Фронтальды 

циклондардың пайда болуының толқынды теориясы. Дивергенттік және 

адвективті-динамикалық теориялары. Цикло- мен антициклогенез 

процестерінде энергияның ауысуы. 

  

Уақыт бойынша жер беті қысымының және изобаралық беттіктің 

биіктігінің өзгеруі 

Изобаралық беттіктің биіктігінің уақыт бойынша локальды өзгеруі. 

Негізгі факторларды талдау. Қысым алабының құрылымы және оның уақыт 

ішіндегі өзгеруі бойынша жер бетіндегі цикло- мен антициклогенездің таңбасы 

мен қарқындылығын сапалы бағалау. Цикло- және антициклогенездің заманауи 

теориясы.   

 

Циклондар  

Циклонның жіктеуі. Тропикалық емес циклон туралы жалпы мәліметтер. 

Тропикалық емес ендіктерде фронтальды және термикалық циклондардың 

дамуы мен пайда болу жағдайлары. Фронтальды циклондардың даму кезеңдері. 

Циклонның әр түрлі даму кезеңінде термобарикалық алқаптың құрылымы мен 

ауа райы жағдайы. Циклондар топтамасы. Циклонның регенерациясы.  

 

Антициклондар 

Антициклонның жіктеуі. Тропикалық емес антициклон туралы жалпы 

мәліметтер. Тропикалық емес антициклонның пайда болу жағдайлары. 

Антициклонның даму кезеңдері. Антициклонның дамуының әр кезеңінде 

термобарикалық алқабтың құрылымы мен  ауа райы жағдайы. Антициклонның 

регенерациясы. Тосқауыл антициклондар.  

 

Қысым жүйелерінің жылжуы мен эволюциясын болжау  

Қысым жүйелерінің жылжуын болжау әдістері (сызықтық және сызықтық 

емес экстраполяция, изаллобара әдісі, жетекші ағын әдісі және т.б.). Қысым 

жүйелерінің жылжуын болжау үшін жуықталған ережелер. Циклон мен 

антициклондардың эволюциясына термикалық фактор мен жылдамдық құйын 

адвекциясының үлесі. Қысым тенденциялар алқабына, изаллогипстер ошағына, 

қысым жүйелерінің вертикальды құрылымына негізделген эволюцияның 

эмпирикалық ережелері. Циклон мен антициклондардың пайда болуына, 

эволюциясына және жылжуына жер бедерінің әсері. 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Ауа райының негізгі және қосымша карталарын және де барикалық 

топография карталарын құрастыру және алғашқы талдаудың практикалық 

тәсілдері. 

2. Аэрологиялық мәліметтерді талдау. 



3. Негізгі метеорологиялық шамалардың алқаптарын синоптикалық 

талдау. 

4. Ауа райының қосымша карталарын алғашқы талдаудың практикалық 

тәсілдері. 

5. Атмосфералық фронттарды алғашқы талдауға арналған жаттығулар. 

6. Ауа массалары мен фронттарды бір мерзімге талдау.  

7. Ауа массалары мен фронттарды екі мерзімге талдау. 

8. Фронтогенез бен фронтолиз жағдайларын талдау. 

9. Қысым жүйелерінің және атмосфералық фронттардың жылжуы. 

10. Термобарикалық картаның көмегімен жылу мен суықтың 

адвекциясы болған аймақтарды анықтау. 

11. Циклон мен антициклонның пайда болуы мен дамуын талдау. 

12. Синоптикалық процестерді талдау.  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Атмосферадағы жылғалы ағыстар.  

2. Метеошамалардың географиялық және маусымдық ерекшеліктері. 

3. Бақылау пунктінен жылы фронттардың өту белгілері.  

4. Бақылау пунктінен суық фронттардың өту белгілері. 

5. Жылы фронттардың кеңістік құрылымы мен жылжуына жер бедерінің 

әсері. 

6. Суық фронттардың кеңістік құрылымы мен жылжуына жер бедерінің 

әсері. 

7. Келешек синоптикалық орналасуды болжау кезінде жер бетіндегі 

циклонның жылжуының эмпирикалық ережелерін қолдану. 

8. Келешек синоптикалық орналасуды болжау кезінде жер бетіндегі 

антициклонның жылжуының эмпирикалық ережелерін қолдану. 

9. Циклондардың жылжуына орографияның әсері. 

10. Антициклондардың жылжуына орографияның әсері. 

11. Циклонның эволюциясын болжағанда қолданылатын ережелер. 

12. Антициклонның эволюциясын болжағанда қолданылатын ережелер. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Гидрология жөнінде кіріспе мәліметтер. "Жалпы гидрология" пәні 

гидросфера және оның компонеттері – әлемдік мұхит, мұздықтар, көлдер, 

өзендер, батпақтар және онда өтіп жатқан құбылыстар мен процестер жөнінде 

алғашқы түсініктер мен мәліметтер береді.  
“Жалпы гидрология” пәні гидролог, метеоролог және географ 

мамандықтарын игеруші студенттерге оқылады.  

Курсты оқу барысында студенттің білуі тиіс: 

- гидросфераның құрамы мен қасиеттерін; 

- су объектілері мен олардың алаптарының су және жылу теңдестігі 

теңдеулерін; 

- әлемдік мұхиттар туралы негізгі мәліметтерді, олардың бөліктерін, 

мұхиттарда өтіп жатқан процесстерді; 

- өзен алаптары морфологиясының негіздерін; 

- су объектілерінің су режимдерінің фазаларын; 

- өзен ағынды суының пайда болуындағы зональдық және 

азональдық факторлардың атқаратын рөлін; 

- өзендер классификациясының принциптерін, М.И. Львовичтің 

өзендер классификациясын; 

- әлемнің, ТМД, Қазақстанның негізгі су объектілерін. 

Сонымен қатар төмендегі процесстер жайында таныс болуы керек: 

- гидросферада өтіп жатқан процесстер және бұл процесстер 

бағынатын заңдылықтарын; 

- судың негізгі физикалық қасиеттерін; 

- теңіз суының құралы мен оның қасиеттерін, мұхит суы массасының 

тұрақтылығын; 

- мұхиттағы динамикалық құбылыстарды; 

- мұхиттар мен құрылықтардың атмосферамен өзара әрекеттесуін; 



- су объектілерінің гидрологиялық режимін; 

- А.И.Воейков жасаған өзендердің климаттық классификациясын; 

- құрлық суларын: жерасты суларын, көлдерді, мұздықтарды, 

батпақтарды; 

- барлық адамзаттың, ТМД, Қазақстанның негізгі су проблемаларын, 

су ресурстарының, ішкі су алқаптарының (ағынсыз сулар) гидроэкологиялық 

негізгі проблемаларын. 

Пәнді оқу  келесі құзыреттіліктерді қалыптастырады: 

Жаратылыстану және әлеуметтік экономикалық ғылымдар саласы 

бойынша негізгі білімдер жөнінде түсінігі бар, әлеуметтік-маңызды мәселелер 

мен  процестерді талдауға қабілетті, осы ғылымдардың әдістерін түрлі кәсіби 

қызметте пайдалануды меңгерген; Ғылыми әдебиеттерді жан-жақты талдауға 

тарихи ақпарат көздеріне сараптама беруге, алынған ғылыми нәтижелерді 

сындық тұрғыдан қабылдау дағдысын дамытуға, заманауи әлеуметтік-мәдени 

шынайылықты ой елегінен өткізуге қабілетті болуы тиіс. Адамзатқа және 

қоршаған ортаға әсерін тигізетін негізгі табиғи апаттық құбылыстарды, 

олардың қасиеті мен сипаттамаларын, әсер ету сипатын білуі тиіс.  

Жүйелік құзырет  
Атмосферада және гидросферада жүріп жатқан химиялық және 

физикалық үдерістер жөнінде түсінігі бар; эмпирикалық байланыстар мен 

заңдылықтарды айқындауға қабілетті. Адам тіршілік ететін ортадағы негізгі 

қауіпті құбылыстарды бірыңғайландыруға, олардың жүзеге асу тәуекелін 

бағалауға, апаттық құбылыстардан сақтану шараларын таңдай білуі, тіршілік 

етудің жайлы жағдайын қамтамасыз етуді білуі; төтенше жағдайларда апаттық 

құбылыстардан қорғану технологияларын меңгерген болуы тиіс. 

Пререквизиттері – алдында оқылатын пәндер 

Пәнді оқу келесі пәндерді меңгеруге негізделген: Мектеп бағдарламасы 

көлемінде,  Физикалық география, Физика,  Математика. 

Постреквизиттері:  Агрометеорология,  Экономикалық метеорология, 

Метеорологиядағы қауіптер,  Климатология. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

Пән бойынша теориялық материал 14 бөлімнен құралған 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе 

2 Гидросфера. Гидрология ғылымы 

3 Өзендер гидрологиясы жөнінде мәліметтер 

4 Өзен алабы 

5 Өзен аңғары 

6 Өзен арнасы  

7 Өзендердің гидрологиялық режимі 

8 Өзендердің көректену көздері  



9 Су және жылу балансы жөнінде түсінік 

10 Көлдер туралы мәліметтер 

11 Мұздықтар, олардың режимі 

12 Батпақтар 

13 Әлемдік мүхит жөнінде мәліметтер  

14 Су ресурстары және су проблемалары 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудың мақсаты: гидросфера туралы, оның жекелеген 

компоненттері, планетаның және оның жеке бөліктеріндегі су ресурстары 

жайында және су объектілерінде өтіп жататын негізгі процестер туралы 

алғашқы жалпы түсініктемелер мен мағлұматтар беру.  

Адам өмірі сумен тыңыз байланысты: адамзаттың ежелгі өркениеттері ірі 

өзендер бойында пайда болған.  

Заманауи гидрологияның негізі 1919 жылы Ресей, ал 1926 жылдан бастап 

Мемлекеттік гидрология институтыныі (МГИ) негізі қаланғалы бері қарқынды 

даму үстінде. 1929 жылы Қазақ ССР-сы құрамына кіретін Кеңес Одағы 

Гидрометеорологиялық қызметі ұйымдастырылды. Гидрологиялық бақылау 

желіліеріндегі су режимі мен оның элементтерін зерттеудегі бақылау 

деректерін зерттеу саласының  дамуымен бірге келешек гидрология 

ғылымының да дамуы жалғасты. Су ағынында орын алып отыратын 

заңдылықтарды зерттей келе, экономиканың да бірқатар салалары және су 

объектілірін кешенді және үнемді пайдалану салалары дамыды. Ағындыны 

қайта үлестіру, су ресурстарын кешенді пайдалану, гидротехникалық 

құрылыстар және т.б. мәселелерді су ағыны қозғалысы мен қатты ағындыны 

өзендер мен каналдарда тасымалдау теориясын білмей жүзеге асыру мүмкін 

емес. Территорияны суландыру немесе құрғату, суқоймалардың лайлану 

мәселелері, су басу мен өзендердің су және мұз режиміне қатысты қатерлер 

және т.б. сұрақтар гидролог мамандардың зерттеу нысандары болып саналады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Гидросфера. Гидрология ғылымы 

Жер шарындағы су. Гидросфера. Су ресурстары. Аймақтардың сумен 

қамтасыз етілуі. Гидрология ғылымы, гидрологиялық пәндер. Гидрология 

әдістері. Ғылымның даму тарихы. Су объектілерінің және олардың 

алаптарының су және жылу теңдестігі туралы түсінік. Теңдестіктің құрамдас 

бөліктері, оларды анықтау. Жер шарының және оның жеке бөліктерінің су 

теңдестігі. Беттердің жылу теңдестігі, оның компонеттері, оларды анықтау 

принциптері, өлшем бірліктері. Су қорлары. Су проблемалары. 

 

Өзендер гидрологиясы жөнінде мәліметтер 



Гидрографиялық желі, оның бөліктері, өзендер жүйесі. Гидрографиялық 

желі, арналық тор, өзендер жүйесі. Гидрографиялық желілердің буындары. 

Гидрографиялық торлардың дамуы. Өзен жүйесінің анықтамасы. Өзеннің 

бастауы мен сағасы. Өзеннің телімдері. Өзендер жүйесінің классификациясы. 

Өзендер жүйесінің сандық сипаттамалары.    

 

Өзен алабы 

Алаптың анықтамасы. Беткі және жерасты сужинау алаптары. Өзен 

алаптарының сандық сипаттамалары. Алаптың физико-географиялық 

сипаттамалары.   

 

Өзен аңғары 

Өзен анғарлары. Анғардың анықтамасы. Анғардың элементтері. 

Аңғарлардың дамуы. Өзен анғарларының типтері. Анғарлардың гидрологиялық 

рөлі.  

 

Өзен арнасы 

Өзен арнасының анықтамасы. Арна элементтері. Арнаның иректілігі және 

тармақтылығы. Арналардың пайда болу түрлері. Арналардың көлденең қимасы. 

Арнаның морфологиялық және морфометриялық сипаттамалары. 

 

Өзендердің гидрологиялық режимі 

Гидрологиялық режим және оның элементтері. Ағынды гидрографы. 

Ағындының пайда болуының зональдық және азональдық факторлары. 

Ағынның өлшем бірліктері. 

 

Өзендердің көректену көздері 
Көректену көздері, олардың атқаратын рөлі. Ағынның пайда болу 

сұлбасы. Су режимінің фазалары, олардың сипаттамалары. Өзендер 

классификациясы жөнінде түсінік. Классификация принциптері. 

Гидрологиялық аудандастыру. А.И.Воейковтың климаттық классификациясы. 

М.И.Львовичтың классификациясы. 

 

Су және жылу балансы жөнінде түсінік 

Табиғаттағы су айналымы. Кіші айналым, Үлкен су айналымы. Жер 

бетінің радиациялық балансы. Судың балансы. Әлемдік су теңдестігі.  

 

Көлдер туралы мәліметтер 

Көлдер және су бөгендері. Көл қазаншұнқырлары. Көл 

қазаншұнқырларының бөліктері. Көл гидрологиясы жөнінде түсінік. Көлдердің 

морфологиялық және морфометриялық сипатттамалары. Көлдердің 

гидрохимиялық және биологиялық ерекшеліктері. 

 

Мұздықтар, олардың режимі 



Қар сызығы, оның орны. Материктік және тау мұздықтары. Мұздық, 

оның пайда болуы. Мұздықтардың типтері туралы түсінік. Қоректенуі және 

абляция. Мұздықтардың гидрологиялық ерекшеліктері.  Көпжылдық тоң, 

таралуы, гидрологиялық маңызы. 

 

Батпақтар 

Батпақ және батпақтану жерлері. Географиялық таралуы. Пайда болу 

шарттары. Батпақ бедері. Батпақ гидрологиясы. Батпақты құрғату. Судың 

биологиялық өнімі. Гидробиониттер және биотоптар. Ъ 

 

Әлемдік мүхит жөнінде мәліметтер 

Әлемдік мүхит, оның бөліктері, Теңіздер, теңіздердің шекарасы. 

Батиграфиялық қисық сызық. Плиталар теориясы. Мұхит түбі. Су теңдестігі. 

Мұхиттің жылу теңдестігі мен термикасының ерекшеліктері. Мұхиттің су 

массасы. Мұхиттағы мұздар. 

Мүхиттағы негізгі ағыстар. Мүхиттағы судың толысуы мен қайтуы. 

Толысудың статикалық теориясы туралы түсінік. Толысулық ағыстар.  

Мүхиттағы толқындар. Желдік толқындар. Цунами. Ішкі толқындар. 

Сейши. Анемобаралық толқындар. Мүхиттің және атмосфераның өзара 

әрекеттесуі. 

 

Су ресурстары және су проблемалары 

Сумен қамтамасыз ету және суды пайдалану. Әлемдегі, ТМД-дағы, 

Қазақстандағы су ресурстары. Ішкі сулар проблемалары. Каспий проблемасы. 

Арал проблемасы. Балхаш проблемасы. Қазақстандағы кішігірім көлдер 

проблемасы. Гидрологияның экологиялық проблемалары. Судың ластануы. Су 

сапасы. Суды қорғау. Гидрологиялық ғылымды экологизациялау. 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

1. Өзен жүйесінің гидрографиялық сипаттамаларын анықтау. 

2. Су жинау алабының гидрографиялық сипаттамаларын анықтау. 

3. Жылдың су ағындысының сипаттамаларын анықтау. 

4. Корреляциялық байланыстың теңдейін шығару (түзу сызықты 

байланыс). 

5. Картамен жұмыс жасау. Дүние жүзінің, ТМД-нің және Қазақстанның 

негізгі су объектілері  

6. Жазықтық су объектілерінде жауын-шашынның орташа қабатын 

анықтау. 

7. Су қойманың бетінен булануды есептеу. 

8. Типтік гидрографты тұрғызу.  

9. Таулы аймақ су объектілерінде жауын-шашынның орташа қабатын 

анықтау. 

10. Көлдің негізгі морфометриялық сипаттамаларын анықтау. 



 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

 

1. №1 лабораториялық жұмыстың материалдары 

2. «Кіріспелік мәліметтер» тақырыбы бойынша теориялық 

материалдар 

3. «Мұхит, көлдер» тақырыбы бойынша теориялық материалдар 

4. №2 лабораториялық жұмыстың материалдары 

5. №3 лабораториялық жұмыстың материалдары 

6. «Мұздықтар, батпақтар» тақырыбы бойынша теориялық 

материалдар 

7. «Өзен алаптарының морфологиясы» тақырыбы бойынша теориялық 

материалдар 

8.  «Өзендер режимі» тақырыбы бойынша теориялық материалдар  

9. «Таулы өзендер ағынды қорек көздерін анықтау ерекшеліктері» 

тақырыбы бойынша теориялық материалдар 

10.  Су ағысының негізгі ағынды сипаттамалары  

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  

1. Достайұлы Ж. – Жалпы гидрология. Учебник. – Алматы, «Білім», 

1996. – 256 б.   

2. Достайұлы, Ж.. Жалпы гидрология.- Алматы, 2011 г. 

3. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. – 

Л.:  Гидрометеоиздат, 1973. – 463 с. 

4. Чеботарев А.И. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 

544 с. 

5. Гальперин Р.И., Мазур Л.П., Сарсенбаев М.Х.. Выполнение 

лабораторных работ по     курсу «Гидрология суши». (Учебное пособие). – 

Алма-Ата: КазГУ, 1991. – 108 с. 

6. Сарсенбаев М.Х., Молдахметов М.М., Гальперин Р.И. – 

Практикалық гидрология. Учебное пособие. – Алматы, «Қазақ университеті», 

2002. – 134 с. 

7. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. – Спб: 

гидрометеоиздат, 2004. – 630 с. 

8. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А.  

«Гидрология». Учебник для вузов/ 2-е изд. испр. – М.: Высш.шк., 2007. – 463 с. 

 

Қосымша: 

1. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. – Спб: 

гидрометеоиздат, 2004. – 630 с. 



2. Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. «Современные проблемы 

гидрологии». Москва. Издательство: Академия ISBN: 978-5-7695-3924-4. 2008 г. 

322 с. 

3. Орлов В.Г., Сикан А.В. «Основы инженерной гидрологии».Учебное 

пособие. Направление «Экология и природопользование». Специальность 

«Геоэкология». – Спб.: изд. РГГМУ. 2003. – 187 с. 

4. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А.  

«Гидрология». Учебник для вузов/ 2-е изд. испр. – М.: Высш.шк., 2007. – 463 с. 

5.  Папенко И.Н., Дьяченко Н.П. Практикум по гидрологии и 

регулированию стока. – Краснодар: КГАУ, 2009. – 150 с. 

6. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 422 с. 

7. Плащев А.В., Чекмарев В.А. Гидрография СССР. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1978.- 287 с. 

8. Самохин А.А., Соловьева Н.Н., Догановский А.М. Практикум по 

гидрологии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 

9. Гальперин Р.И. Материалы по гидрографии Казахстана. Части 1, 2 и 

3. Учебное пособие. – Алматы: КазГУ, 1997. – 90 с. 

Истошин  Ю.В. Океанология -  Л.: Гидрометеоиздат, 1956. – 304 с. 

 

 



MGZh 3206 МЕТЕОРОЛОГИЯДАҒЫ ГЕОАҚПАРАТТЫҚ 

ЖҮЙЕЛЕР 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

Авторы: 
Сальников В.Г. – география ғылымдарының докторы, метеорология және 

гидрология кафедрасының профессоры 

Сулейменова Ғ.Т. - география және табиғатты пайдалану факультеті, 

метеорология және гидрология кафедрасының аға оқытушысы 

 

Пікір жазғандар: 
Мадибеков А.С. -  география ғылымдарының кандидаты, 

ЖШС «География Институты» 

Оракова Г.О. -  әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 

география және табиғатты пайдалану факультетінің география және гидрология 

кафедрасының аға оқытушысы 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Геоақпараттық жүйелер соңғы он жылда табиғатты пайдалану 

процесстерін кеңістік бойынша талдау және модельдеумен байланысқан 

адамзат әрекетінің барлық саласына тәжірибе жүзінде екпіндеп еніп келе 

жатыр. Метеорология кеңістіктік ақпараттардың үлкен көлемдігімен, 

күрделігімен және оларды өңдеу ерекшеліктерімен байланысқан геоақпараттық 

технологияларды әлеуетті тұтынушылардың бірі болып табылады.  

«Метеорологиядағы геоақпараттық жүйелер» (Метеорологиядағы ГАЖ) 

пәні болашақ метеоролог мамандарының метеорология саласында әртекті және 

реттелмеген ақпараттар легін өңдеуге бейімделген геоақпараттық 

құрылымдарды құру, мәліметтерді басқару функциялары мен әдістері, оларды 

сараптау саласында, олардың бәсекелестік артықшылығын құзыреттері түрінде 

қалыптастыруға  бағытталған. 

«Метеорологиядағы геоақпараттық жүйелер» (Метеорологиядағы ГАЖ) 

курсы студенттердің жауапкершілік, мақсатқа талпынушылық, төзімділік, 

өздігінен дамуға ұмтылу және өзінің шығармашылық потенциалын ашу, 

әртүрлі жағдайларда ұйымдастыру шешімділігін қабылдау қабілеттілігі және 

олар үшін жауапкершілік алуға дайын болу, өзінің адамгершілігі мен 

кемшіліктерін сын көзбен бағалай алу, алдынғылардың даму және соңғыларын 

жою жолдары мен құралдарын таңдау және жалпы мәдени (жалпы ғылыми, 

әлеуметтік, ақпараттық және т.б.) құзіреттерін қалыптастыру деген сияқты жеке 

тұлғаның қадір-қасиеттерінің ары қарай өркендеуіне көмектеседі.  

Бұл пәнді оқу маңыздылығы метеорологиялық міндеттерді бірыңғай 

ақпараттар өрісінде тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін кешенді 

әдістемелік, ақпараттық және бағдарламалық шешімдердің өзектілігімен және 

талап етілуімен анықталады.  



Бұл пәнді оқу барысында студент білуі керек: 

 геоақпараттық технологиялардың қазіргі концепцияларын; 

 геоақпараттық жүйелерді ұйымдастыру және қолдау тәсілдерінің 

заңдылықтарын; 

 міндеттерді шешу кезінде оларды тиімді пайдалану әдістерін; 

 геоақпараттық жүйелерді құру әдістемесін; 

 ГАЖ-ды қолдау тәсілдерін; 

 метеорологияда оларды тиімді пайдалану амалдарын. 

Студент жасай алуы керек: 

 оқу барысында алынған білімдерін «Метео» ГАЖ-да кеңістіктік 

мәліметтерді ұйымдастыру және ұсыну міндеттерін шешкен кезде пайдалана 

алуы; 

 кеңістіктік мәліметтерді ұйымдастыру және ұсыну міндеттерін 

шеше алуы; 

 Метеорологияда қазіргі ақпараттық жүйелерді басқара алуы; 

 үлестірілген мәліметтер базасын қалыптастыру және қолдана 

алуы; 

 метеорологтың автоматтандырылған жұмыс орнын қолдана алуы; 

 «Метео» ГАЖ-дың техникалық құралдар кешенімен және 

бағдарламалық өнімдерімен жұмыс жасау алуы. 

Студент  игере алуы керек: 

 Метеорологияда міндеттерді шешу процесінде ГАЖ-ді тиімді 

пайдалану мүмкіндіктерін; 

 Геоақпараттық жүйелерді қалыптастыру және қолдауда 

пайдаланылатын техника құралдарының кешенін; 

 Метеорологияда заманауи ақпараттар жүйелерін. 

Бұл курсты оқу студенттердің «Ақпараттық жүйелер», «Жоғарғы 

математика», «Синоптикалық метеорология», «Ғарыштық метеорология» 

пәндерінен алған білімдеріне негізделеді. Қосымша пәндер: «Аймақтық 

синоптикалық метеорология», «Ауа райының арнайы әдістері», «Ауа айын ұзақ 

мерзімге болжау» болып табылады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 ГАЖ концепциясы және анықтама.  

2 
ГАЖ-нің жалпы сипаттамасы. Карта элементтері. ГАЖ-де 

суреттермен жұмыс істеуге қажетті базалық операциялары. 

3 Жер туралы ғылым саласында ГАЖ-ды және ҚЗ-ды қолдану.  

4 Карта ГАЖ негізі ретінде. Оларды құру көздері. 

5 
ГАЖ-да географиялық ақпараттарды ұсыну. Мәліметтердің сандық 

модельдері. 

6 ГАЖ мәліметтері және әдістері. 

7 ГАЖ құрылымы. ГАЖ-да кеңістіктік ақпараттарды енгізу және 



шығару.  

8 
ГАЖ-дың функционалды мүмкіндіктері және ГАЖ-

технологиясының элементтері.  

9 ГАЖ-да мәліметтердің үлкен базасын құру және басқару 

10 Метеорологиядағы заманауи ақпараттық жүйелер. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
Метеорологиядағы ГАЖ пәні, міндеттері және әдістері. ГАЖ-дің басқа 

пәндермен байланысы. ГАЖ-дің мақсаты, принциптері, негізгі міндеттері және 

үлгілері. Заманауи ғылымдардың даму процессінде қазіргі уақыттағы 

геоақпараттық технологиялардың рөлі. Заманауи қоғамның дамуында 

геоақпараттық технологиялар рөлінің маңызы. ГАЖ-технологиялар дамуының 

негізгі этаптары. 

Зерттеу пәнінің әдістері: бақылау және эксперимент, статистикалық 

талдау, физика-математикалық модельдеу. 

Географиялық ақпараттық жүйелер орны координат жүйелерімен 

сипатталатын кеңістіктік нысандарының жұмысын жобалайды, яғни ГАЖ үшін 

жердің географиялық қабығы шеңберінде табиғи және антропогендік 

нысандарға қатысты заңдылықтарды зерттейтін географиялық ғылымға лайық 

әдістер тән.  Жердің географиялық қабығы лито - , гидро - , био - , 

атмосферадан тұрады. 

Заманауи ГАЖ: 

 ақпараттардың кеңістіктік және кез-келген түрлерін біріктіреді; 

 географиялық үйлестірілген мәліметтерді ұйымдастыру үшін бірыңғай 

концептуалды, әдістемелік және технологиялық негіздерді ұсынады; 

 бізді шынайы қоршап тұрған географиялық өзара орналасқан 

(жақын/алыс) нысандар ерекшеліктеріне негізделген мәліметтерді қарастыруға 

мүмкіндік береді; 

 мәліметтерді манипуляциялау және көрсетудің жаңа, шынайыға жақын 

және оңай қабылданатын тәсілдерін (картографиялық бейнелер негізінде) 

ұсынады. 

Студенттер, бұл курсты оқу барысында, ГАЖ технологияларының даму 

тарихымен танысады, метеорология саласында міндеттерді шұғыл шешу үшін 

оны оқу қажеттілігін түсінеді. 

Дәрістерді студенттер теорияны, есептерді жеке-жеке тапсыратын 

зертханалық сабақтар толтырады. Теорияны тапсыру студенттің әлсіз жерлері 

анықталып, оларды сапалы біліммен толтыруға кеңестер берілетін өзара 

сөйлесу арқылы жүзеге асырылады.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ГАЖ концепциясы және анықтама 



ГАЖ-ге тән ерекшеліктері мен құрылымы. ГАЖ-ге анықтама және 

оларды қолдану мысалдары. Ақпараттарды машиналық ұсынудың 

ерекшеліктері. ГАЖ архитектурасының концепциясы. Оларды құру фактілері 

және ережелері. 

ГАЖ-де картографиялық ақпараттарды өңдеудің негізгі тәсілдері. Карта 

тілінің грамматикасы және морфологиялық жүйесі.  

ГАЖ-де кеңістіктік ақпараттарды картографиялық суреттеу тәсілдері. 

Растрлық және векторлық модельдер. Олардың жалпы сипаттамасы. ГАЖ-де 

мәліметтер топологиясы. ГАЖ-де негізгі кеңістіктік операциялар. Тақырыптық 

қабаттар. Координаттық жүйелер және жабудың жалпы тіркеу нүктелері. Келіп 

түсетін мәліметтерді тіркеу. 

 

ГАЖ-нің жалпы сипаттамасы. Карта элементтері. ГАЖ-де 

суреттермен жұмыс істеуге қажетті базалық операциялары  

Карта элементтері. Жабынның алғашқы және екінші объектілері. 

Полигоналды және сызықты-түйінді топология. Жабынның құрылымы. 

Деректер қорының файлдары. Ішкі идентификаторлардың нөмірлері. 

Пайдаланушы идентификаторлары. ГАЖ-не кірудің негізгі түрлері. 

ГАЖ-дегі тақырыптық карталардың түрлері, оларға жалпы сипаттама. 

Легенда, топографиялық белгілер. Олардың жіктелуі.  

ГАЖ-да суреттермен жұмыс істеуге арналған базалық операциялар. ГАЖ-

ді құру процессінде картографиялық ақпараттарды өңдеу. 

ГАЖ-ді қалыптастыру және қолдау барысында қолданылатын 

техникалық құралдар кешені. 

 

Жер туралы ғылым саласында ГАЖ-ды және ҚЗ-ды қолдану 

ГАЖ және ҚЗ технологияларының қазіргі деңгейі және оларды іс жүзінде 

пайдаланудың негізгі бағыттары. Мониторингтік зерттеу. Ғаламдық, ұлттық, 

аймақтық және муниципалдық ГАЖ-жобалары.    

 

Карта ГАЖ негізі ретінде. Оларды құру көздері   
Карта элементтері туралы негізгі түсініктер, қасиеттері, ерекшеліктері. 

Карталардың масштаб, кеңістіктік қамту және құрамы бойынша жіктелуі. 

Карталарды құру көздері. Астрономо-геодезиялық мәліметтер, картографиялық 

дереккөздер, мәліметтерді қашықтықтан зондылау, заттың суретін өзіне қарап 

өлшеу, гидрометеорологиялық бақылаулар, мәтіндік дереккөздер. Карталардың 

математикалық негіздері. Эллипсоид ұғымы. Карталардың масштабтары: негізгі 

және дара.  Картографиялық проекциялар туралы түсініктер. Картографиялық 

проекцияларда бұрмалау.  Бұрмалаудың эллипсі. Проекциялардың бұрмалау 

түрлері және қалыпты картографиялық торлардың түрлері бойынша жіктелуі. 

Проекцияларды таңдау. Әлем, жарты шар, құрлықтар және Қазақстан үшін 

кейбір жалпы пайдаланатын проекциялар.  Топографиялық карталардың 

проекциялары. Координаттық торлар. Үйлестіру тәсілі.  

  



ГАЖ-да географиялық ақпараттарды ұсыну. Мәліметтердің сандық 

модельдері 

ГАЖ-ды ақпараттық қамтамасыз ету, кеңістіктік мәліметтердің 

дереккөздері. Кеңістіктік мәліметтердің позициялық және атрибутивтік 

құрылымдары. Кеңістіктік нысандар ұғымы. Кеңістіктік нысандардың (нүкте, 

сызық, полигон) базалық түрлері. Қабаттар түсінігі. Кеңістіктік мәліметтерді 

ұйымдастырудың қабаттық принциптері. ГАЖ-де кеңістіктік мәліметтерді 

ұйымдастыру тәсілдері сияқты деректерді сандық модельдеу.  Сандық 

модельдердің негізгі түрлері: векторлық, растрлық, TIN. Векторлық модельдер. 

Кеңістіктік мәліметтерді ұсыну және олардың мәліметтерді векторлық-

топологиялық модельдеумен өзара байланысы.   Топология ұғымы. Негізгі 

топологиялық түсініктер: орамдылық, доға, көршілестік жиынтығынан 

полигондардың пайда болуы. Мәліметтердің векторлық-топологиялық 

модельдерімен ұсынылатын мүмкіндіктер. Растрлық модельдер: құрылымы, 

тағайындалуы, дәлдігі, растрлық мәліметтерді қолдану, растрлық мәліметтердің 

екі категориясы (сурет және тақырыптық мәліметтер), растрлық талдау түрлері. 

Растрды географиялық байлау.  

TIN-моделі: анықтама, қасиеттері, TIN-моделінің элементтері және 

оларды құру этаптары, Делоне принципі, TIN-дағы топология, TIN-дағы 

визуалдау, TIN-дағы сараптау. Мәліметтердің сандық моделін таңдауға ықпал 

ететін факторлар. ГАЖ-дағы мәліметтерді сақтау форматтары (растрлық және 

векторлық, ішкі және айырбастау), оларды салыстыру. Кеңінен тараған 

мәліметтердің растрлық және векторлық форматтары.  

 

ГАЖ мәліметтері және әдістері 

Карталарды цифрлеу. Мәліметтерді басқа дереккөздерден алу және ГАЖ-

да кеңістікке байланған мәліметтерді айырбастау. Семантикадағы сұраныстар 

және есептеулер.  

ГАЖ құралдарымен геомәліметтерді кеңістік бойынша талдау. Тор 

сызықтық модельдеу мүмкіндіктері және  шектеулері. Мәліметтерді өңдеудің 

әртүрлі  әдістерінің жинақталуы.  

Кеңістіктік емес мәліметтерді өңдеу нәтижелерін ГАЖ-визуализациялау.  

Псевдоүшөлшемді модельдеу және визуализация. 

Генерализация. Генерализацияның маңызы және факторлары. 

Генерализация түрлері. Мазмұнды ұқсастық және геометриялық дәлдік. 

Мазмұнды ұқсастықтың және геометриялық дәлдіктің артықшылығы. 

Генерализация процестерін автоматтандыру мүмкіндіктері.  

 

ГАЖ құрылымы. ГАЖ-да кеңістіктік ақпараттарды енгізу және 

шығару  

ГАЖ-дың қосалқы жүйелері: кеңістіктік ақпараттарды енгізу, сақтау, 

өңдеу, талдау және шығарудың қосалқы жүйелері. ГАЖ-да графикалық 

ақпараттарды енгізу технологиялары: енгізу құралдары (дигитайзер, сканер), 

енгізу тәсілдері (дигитайзерді қолдану арқылы цифрлеу; «түптөсем» бойынша 

векторизациялау). Мәліметтердің пішімін қайта түрлендіру: векторлы-растрлық 



және растрлы-векторлық (векторизация). ГАЖ-де кеңістіктік ақпараттарды 

шығару. Мәліметтерді графикалық визуализациялау: электрондық және 

компьютерлік карталар, электронды атластар. Шығарудың графикалық 

құрылғысын пайдаланатын түс моделдері. Ақпараттардың мультимедиалық 

визуализациясы: картографиялық анимация, виртуалды картаға түсіру, жерді 

«аралап ұшып шығу».  

 

ГАЖ-дың функционалды мүмкіндіктері және ГАЖ-

технологияларының элементтері  

ГАЖ-дың функционалды мүмкіндіктеріне шолу. ГАЖ-дың 

функционалды мүмкіндіктері бойынша жіктелуі: кәсіби, үстел үстіндегі, 

анықтамалық. Танымал коммерциялық ГАЖ-пакеттерге мысалдар. Интернет-

ГАЖ. Геоақпараттық ресурстар. Геоақпараттық ресурстардың қолжетімдік 

және басқару мәселелері. ГАЖ-технологияларының элементтері: координат 

жүйелерін қайта түрлендіру, кестелермен жұмыс істеу, кеңістіктік сараптау 

операциялары (нысандарды салу, буферлеу, біріктіру операциялары). 

Атрибутивті және кеңістіктік сұраныстарды құру, кеңістіктік нысандар 

арасындағы өзара байланыс түрлері. Топологиялық үйлесімділікті қамтамасыз 

ету. Растрлық қабаттармен операциялар (жақындықты, ара қашықтықты талдау, 

торларды талдау, «картографиялық алгебра» операциялары). Картаға жазуды 

құру. ГАЖ-да тақырыптық карталарды құру әдістері. Нысандарды олардың 

атрибутивті параметрлері бойынша жіктелуі. Геокодтау.        

 

ГАЖ-да мәліметтердің үлкен базасын құру және басқару 

ГАЖ-де деректерді ұйымдастыру. ГАЖ-дегі деректер қоры және банкі. 

Деректер қорын құрудың негізгі этаптары. Деректер қорын басқару жүйелері 

(ДҚБЖ). 

ГАЖ-дегі деректердің иерархиялық, реляциялық, тораптық және 

датологиялық моделдері, оларға жалпы сипаттама. Деректер қорына қойылатын 

талаптар. Деректер қорын жобалау деңгейлері. Реляциялық  ДҚБЖ. Реляциялық  

ДҚБЖ-де атрибутивті ақпараттарды ұйымдастырудың негізгі принциптері. 

Атрибутивті және кеңістіктік графикалық ақпараттар арасындағы өзара қарым-

қатынастарды құру модельдері: геореляциялық және нысанды-бағытталған. 

ГАЖ-да мәліметтер сапасының көрсеткіштері: мәліметтердің позициялық 

дәлдігі, атрибутивтік мәліметтердің дәлдігі, логикалық қайшылықсыздық, 

артықтық, мәліметтер туралы ақпараттардың болуы (метамәліметтер). ГАЖ-дің 

ДҚ-дағы қателер түрлері: графикалық қателіктер, атрибутивтік қателер, 

графиктер мен атрибутивтерді қиыстырудың қателіктері.  

ГАЖ-де деректер қорын физикалық тұрғыдан жобалау. 

 

Метеорологиядағы заманауи ақпараттық жүйелер  

«Метео» ГАЖ-ды құру мақсаттары мен принциптері. Негізгі түсініктер 

мен анықтамалар. Оның архитектураларының концепциясы.  «Метео» ГАЖ-

дағы деректер қоры. Үлестірілген дерекқор. Метеорологтың 



автоматтандырылған жұмыс орны. «Метео» ГАЖ техникалық құралдарының 

және бағдарламалық өнімдерінің кешендері. 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Геоақпараттық карталарды құру үшін бастапқы мәліметтерді 

дайындау.  

2. Растрлық суреттерді геокеңістіктік байлау.  

3. Алынған растрлық қабаттарды векторизациялау. Растрлық 

карталарды цифрлеу.  

4. Векторлық қабаттарды құру үшін топологияны тексеру, оларды 

редакциялау. ДҚ құрылымын жасау, атрибутивті ақпараттарды енгізу, 

кеңістіктік мәліметтердің векторлық қабаттарын шейп-файлдарға экспорттау.  

5.  Интерактивті электронды карталарды жасау. Карталарға 

тақырыптарды қосу, легендаларды құру, нысандарды жазу. Алынған қабаттарда 

жаңа кеңістіктік мәліметтерді алу мақсатында оверлей операцияларын орындау. 

6.  Атрибутивті кестелерде  мәліметтерді редакциялау. Нысандарды 

идентификациялау. Мәліметтерге сұраныстар. Таңдап алынған кеңістіктік 

нысандар үшін статистиканы алу. Картаны құрастыруды жасау.  

7. ГАЖ-да реляциялық ДҚ құру және басқару.  

8. Тор сызықты карталарды құру.  

9. Изосызықтық карталарды құру.  

10. «Метео» ГАЖ-да тақырыптық карталарды жасау.  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазіргі ғылымдардың даму процессінде заманауи геоақпараттық 

технологиялардың рөлі. 

2. ГАЖ-ды құрудың бағдарламалық ортасы. 

3. «MapInfo», оның құрылым мен мүмкіндіктері. 

4. «ArcGIS», метеорологиялық міндеттерді шешу үшін оны қолдану 

мүмкіндіктері. 

5. ГАЖ –да үлкен деректер қорын құру мен басқару. 

6. GPS және ГЛОНАС навигациялау жүйелері. Олардың құндылығы мен 

кемшіліктері. 

7. «Метео» ГАЖ. Концепциясы және архитектурасы. Атмосфералық 

процестерді  оқу барысында оның рөлі.  

8. ГАЖ-ды құру процесінде суреттерді өңдеу теориялары. 

9. Эсперттік жүйелер. ГАЖ-да оларды қолдану перспективтері. 

10. Жасанды интеллект жүйелері. ГАЖ-да оларды қолдану перспективтері. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Климатология пәні «Метеорология» мамандығының студенттеріне 

арналған.  

Климат, адамды қоршаған ортаның физико-географиялық 

сипаттамасының бірі болып, адамдардың шаруашылық іс-әрекетіне әсер етеді: 

ауыл шаруашылығына, өндірістік кәсіпорындардың орналасуына, әуе, су және 

жер беті көліктеріне және т.б. Климатологияның негіздерін білу бір ауданның 

немесе бір кәсіпорынның аумағындағы экологиялық жағдайға әрекетін күшейте 

алатын немесе әлсірете алатын жер атмосферасындағы процесстерді түсіну 

үшін қажет. 

Климаттың заңдылықтарын түсіну атмосфералық процесстер бағынатын 

жалпы заңдылықтарды оқу негізінде мүмкін. Сондықтан климаттың әр түрінің 

пайда болу себептерін және олардың жер шары бойынша таралуын талдағанда 

метеорологияның түсініктері мен заңдылықтарынан шығады. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

 климатты қалыптастыратын процестердің  физикалық негізін;  

 жер шарындағы әртүрлі аймақтардың климаттық ресурстарын 

бағалап, түсіндіре алуды;  

 климаттың өзгерушілігі мен тербелістері туралы білімдерді игеруді 

білуі тиіс.  

Студент климаттық жүйенің мүшелері арасындағы әрекеттесуді 

талдауды, климатқа термикалық режимнің әсерін және құрғақшылықтың пайда 

болуында оның рөлін бағалауды, метеорологиялық шамалардың уақыттық 

қатарларында трендті есептеуді істей білуі тиіс; атмосферада өтіп жатқан 

циркуляциялық процесстерді талдағанда компетентті болу. 



«Климатология» курсын оқу үшін келесі пәндерден алынған мағлұматтар 

қажет: «Математика», «Жалпы метеорология», «Физикалық метеорология», 

«Синоптикалық метеорология». 

«Климатология» курсымен тығыз байланысы бар және онымен шектес 

пән: «Атмосфераны зерттеудің космостық әдістері». 

Студенттерде теоретикалық курстың негізгі қағидаларын бекіту үшін 

пәннің бағдарламасымен лабораториялық жұмыстарды орындау 

қарастырылған. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптың аталуы 

1 Климатты қалыптастыратын негізгі факторлар 

2 Атмосфераның жалпы циркуляциясы және олардың климат 

қалыптасуында алатын орны 

3 Мұхиттың жалпы циркуляциясы және олардың климат 

қалыптасуында алатын орны 

4 Температура алқабы және оны анықтайтын факторлар 

5 Ылғалдық пен бұлттылық алқабы, олардың климаттың 

қалыптасуындағы  рөлі 

6 Климаттардың жіктелуі 

7 Мезо- және микроклимат 

8 Климаттың өзгеруі мен тербелістері 

 

ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ  

 

Кіріспе 
«Климатология» пәнінің мақсаты: климаттың қалыптасуы, өзгеруі және 

тербелісі; климаттың жіктелуі және олардың географиялық таралуы туралы 

студенттерге терең білім беру.   

Пәннің негізгі мәселесі – Жер климатын қалыптастыратын  физикалық 

процестер мен факторларды, Жерге келетін күн энергиясы атмосфера мен 

мұхиттың қозғалысының кинетикалық энергиясына ауысуын, жер шарының 

климатының географиялық таралуы қалай болатының  оқыту. 

Климатологияның пәні болып астрономиялық және физико-географиялық 

жағдайлардың күрделі кешенінің әсерінен қалыптасатын атмосфералық 

процесстерді зерттеу табылады. Бұл процесстер теңіз бен құрлық бетінен 

жылумен және ылғалмен алмасу нәтижесінде ауа массаларының 

трансформациясын және оның жылжуын қалыптастыратын күн радиациясы 

әсерінен пайда болады. Климаттық жүйе деп атмосфера, гидросфера, 

литосфера, криосфера және биосфераны айтады. Климаттық жүйенің мүшелері 

әртүрлі физикалық қасиетке ие. Атмосфера мен гидросфераның физикалық 

қасиеттерінің әртүрлілігі, гидросфераға қарағанда, атмосфераның кейбір 

параметрлерінің кеңістіктік және уақыттық өзгерулері үлкен екенін анықтайды. 



Ол атмосфера, гидросфераға қарағанда, жылжымалы орта екенін білдіреді. 

Климаттық жүйенің компоненттері бір-бірімен күрделі сызықтық емес 

әрекеттесу күйінде болады, түзу және кері байланыста болады. Климаттық 

жүйеге сыртқы әрекеттесуді және де климаттық жүйенің мүшелері арасында 

негізгі әрекеттесуді анықтайтын физикалық механизмдерді климат 

қалыптастырушы факторлар деп атайды. 

Адамзаты бұрыннан климаттың сұрақтарымен қызыққан, өйткені 

климатпен адамның өмір сүру жағдайлары байланысты болған. XVI және XVII 

ғасырларда барометр мен термометрдің ойлап шығарылуы климатологияның 

дамуына әсер етті. XVII және XVIII ғасырларда климаттың алғашқы 

сипаттамалары пайда болады. XVIII ғасыр ірі географиялық ашылулар ғасыры 

болып саналады және олар климатты зерттеу үшін көп ақпарат берді. Э. Галлей, 

Дж. Хэдли Ұлыбританияда және М.В. Ломоносов Ресейде атмосфералық 

циркуляцияның климатқа әсер етуі туралы бірінші ой-пікірлерін айтады. 

Климатологияның дамуында ең ірі этап болып орталық метеорологиялық 

ұйымдардың құрылуы табылады. Соның бірі болып 1849 жылы Петерборда 

ашылған Бас физикалық обсерватория әлемдегі ең бірінші орталық 

метеорологиялық ұйым болып саналады. Метеорологиялық бақылау 

мәліметтері жиналған сайын кейбір жеке климаттық көрсеткіштердің 

географилық таралуын сипаттауға тырысқан. Жер шарының ең алғашқы 

изотермалар картасын 1817 жылы 57 метеостанциялар мәліметтері негізінде А. 

Гумбольдт құрастырған. Климатологияға картографиялық әдістің енгізілуінің 

маңызы өте зор, өйткені метеорологиялық элементтердің таралуында негізгі 

заңдылықтарын айқындауға мүмкіндік берді. Климатологияның дамуына үлкен 

үлесін экспедициялар да қосты. Аэрологиялық бақылаулардың дамуы еркін 

атмосфераның климатын зерттеуге мүмкіндік берді. Бұл зерттеулер біздің 

климат туралы көзқарасымызды өзгертіп, оны кеңістікте зерттеуге үлкен 

мүмкіншілік берді. 

Югослав астрономы М.Миланкович 30-40-жылдары климаттың 

өзгеруінің теориясын шығарды, ол өзгеруді Күннен келетін күн энергиясының 

маусымдық қайта таралуымен байланыстырған. 

Климат теориясының қалыптасуында совет ғалымы М.И. Будыконың 

және АҚШ-та жұмыс істеген жапон ғалымы С.Манабенің жұмыстары негізгі 

рөлді атқарды. Заманауи дәуірде климаттың өзгеруінің концепциясы жанған 

отын атмосфераны парниктік газдар деп аталатын газдармен (СО2, СН4, О3, 

N2O, фреондар және т.б.) қоректенуіне болысады деген ойда негізделген. 

Бірнеше онжылдықтар бойы М.И. Будыко және С.Манабе климаттың 

антропогендік жылыну концепциясының көшбасшылары болды. 

Заманауи климатологияның үлкен ұйымдастыру жетістігі болып 

климаттың өзгеруі бойынша Үкіметаралық эксперттер тобының 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) құрылуы табылды 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Климатты қалыптастыратын негізгі факторлар 



Климатты қалыптастыратын астрономиялық және геофизикалық 

факторлар. Климатты қалыптастыратын энергетикалық факторлар. Жердің 

солярлы климаты – атмосфераның жоғарғы шекарасына күн радиациясының 

келуі. Жер бетіне күн радиациясының келуі. Жер бетінің радиациялық балансы. 

Жер бетінің және Жер–атмосфера жүйесінің жылулық балансы. Жер бетінің 

радиациялық және жылулық баланстар құраушыларының уақыттық 

өзгерушілігі мен географиялық таралудың негізгі заңдылықтары. Әрекет ету 

қабаты және оның климаттың қалыптасуына әсері. Климатқа қар және мұз 

жамылғыларының әсері. Климатқа құрлық пен теңіздің таралуының әсері. 

 

Атмосфераның жалпы циркуляциясы және олардың климат 

қалыптасуында алатын орны 
Атмосфераның жалпы циркуляциясының қасиеттері мен негізгі 

ерекшеліктері. Басым болатын зональды циркуляцияның сипатты қасиеттері. 

Тропосфера мен стратосферадағы зональды циркуляция. Циклондық әрекет, 

жер бетінде қысым алқабы мен ауа циркуляциясы. Жылғалы ағыстар. 

Атмосфераның тропикалық аумақтағы циркуляциясы: пассаттар, 

конвергенцияның ішкі тропикалық аумағы, тропикалық циклондар. 

Муссондық циркуляция. Тропикалық және тропикалық емес ендіктердің 

муссондары. Планетарлық ұзын толқындар (Россби толқындары). Циклон мен 

антициклондардың қайталанушылығы. Атмосфераның әрекет ету орталықтары. 

 

Мұхиттың жалпы циркуляциясы және олардың климат 

қалыптасуында алатын орны 
Әлем мұхитының негізгі ағыстары, мұхиттық ағыстармен жылудың 

тасымалдануы. Эль-Ниньо және Ла-Ниньо құбылыстары. Әлем мұхитының су 

температураларының ірі масштабты тербелістері. Солтүстік-Атлантикалық, 

Солтүстік-Тынықмұхиттық тербелістер, олардың климаттың қалыптасуында 

алатын орны. Арктикалық тербеліс және оның климаттың қалыптасуында 

алатын орны.  

 

Температура алқабы және оны анықтайтын факторлар 
Жер шарында температураның географиялық таралуы мен уақыттық 

өзгерушілігі. Атмосфераның төменгі қабаттарында және биіктіктерде 

температураның зональды алқабы. Материктер мен мұхиттардың жылулық 

қасиеттерінің температура алқабына әсері. Климаттардың мұхиттық және 

континентальды түрлері. Континенталдылық индекстері. 

 

Ылғалдылық пен бұлттылық алқабы, олардың климаттың 

қалыптасуындағы рөлі 

Ылғалдылық алқабының негізгі сипаттамалары. Ылғалдылық пен жауын-

шашын сипаттамаларының кеңістіктік-уақыттық таралуы. Су айналымы және 

оның климатқа әсері. Климатқа  термикалық режим мен ылғалдану режимінің  

бірігіп әсер етуі. Құрғақшылық.  



Атмосферада ылғалдың горизонтальды тасымалдануы. Атмосфераның 

ылғалсиымдылығы. Атмосферадағы ылғалалмасу. Континенттерде ылғалдың 

балансы. Ылғалалмасудың жартылай эмпирикалық теориясы. 

 

Климаттардың жіктеуі 
Ғылыми және қолданбалы есептер үшін климаттық жіктеудің маңызы.  

«Классификация» мен «аудандастыру» түсініктерінің айырмашылығы. 

Алғашқы климаттық классификациялар. Кёппен классификациясы, оның 

жетістіктері мен кемшіліктері. Л.С. Бергтің ландшафты–ботаникалық 

классификациясы. Генетикалық классификациялар  (Б.П. Алисов, М.И. Будыко 

және А.А. Григорьев).  

Классификациялар нәтижесі бойынша жер шарының әр түрлі бөлігінде 

климаттың негізгі сипаттамаларының таралуы.  

 

Мезо- және микроклимат 
Мезо- және микроклимат туралы түсініктер. Микроклимат атмосфераның 

жерге жақын қабатындағы құбылысы ретінде. Рельефтің, өсімдіктің, су 

қоймаларының және ғимараттардың микроклиматқа әсері. Қала мезоклиматы. 

Үлкен қаланың температураның, бұлттылық пен жауын-шашынның таралуына 

әсері.   

 

Климаттың өзгеруі мен тербелістері 
Климаттың  өзгерушілігі, климаттың өзгеруі мен тербелісі. Климаттың 

қазіргі кездегі табиғи және антропогенді өзгерулері. Жердің әрекетті бетінің 

өзгеруі: урбанизация, атмосфераның аэрозольдық, газдық және жылулық  

ластануы. Адам әрекетінің нәтижесінде СО2   және басқа да кіші қоспалардың 

концентрациясының өзгеруі. Болашақта климаттың өзгеруінің қазіргі кездегі 

жобалары. 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Метеорологиялық шамалардың таралуының гистограммасы және оны 

талдау. 

2. Климаттық қатарлардың негізгі статистикалық сипаттамаларын  

есептеу және олардың дәлдігін бағалау. 

3. Әртүрлі ендіктік аумақтардағы инсоляцияға астрономиялық 

факторлардың әсерін бағалау. 

4. Жерге жақын қабатта орташа зональды температураның ендіктік 

таралуы. 

5. Ауа температурасы мен жауын-шашынның уақыттық жүрісін талдау. 

6. Ауа температурасының уақыттық жүрісінінің тренд сызығын 

есепетеу. 

7. Жауын-шашынның уақыттық жүрісін талдау. 

8. Жауын-шашынның уақыттық жүрісінінің тренд сызығын есепетеу. 



9. Климаттың континенталдылық индекстерін есептеу және талдау. 

10. Ауданның климаттық сипаттамасы.  

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Климатологияның даму тарихы. 

2. Тропикалық ауданда атмосфераның циркуляциясы. 

3. Тропикалық циклондар, олардың географиялық және мерзімдік таралу 

ерекшеліктері. 

4. Мезо- және микроклимат. Климат қалыптасуындағы рельефтің рөлі. 

5. Әлем мұхитының негізгі ағыстары. 

6. Эль-Ниньо, Ла-Ниньо құбылысы. 

7. Адамзат және климат. 

8. Ылғалалмасу және оның климатқа әсері. 

9. Климаттың заманауи өзгерулері. 

10. Климаттың қазіргі кездегі өзгеруін зерттеу саласында халықаралық 

ынтымақтастық. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Дроздов О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В., Раевский А.Н., 

Смекалова Л.К., Школьный Е.П. Климатология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989.  

– 568 с. 

2. Кислов А.В. Климатология с основами метеорологии: учебник для 

студентов учреждений высшего образования. – М.: Академия, 2016. – 221 с. 

3. Толмачева Н.И., Крючков А.Д. Взаимодействие атмосферы и океана. 

Учебное пособие. – Пермь: Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 2015. – 238 с. 

4. Дмитриев А.А., Белязо В.А. Космос, планетарная климатическая 

изменчивость и атмосфера полярных регионов. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2006. 

5. Белов Н.Ф., Васильев В.А. Практикум по климатологии.                                             

– Л. Гидрометеоиздат, 1990. 

6. Подрезов О.А. Климатология – Бишкек, 2000. 

7. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М. – 

МГУ: Наука, 2012. – 592с. 

 

Қосымша: 

1. Говорушко С.М. Взаимодействие человека с окружающей средой. – 

М.: Академический проект, Киров: Константа, 2007. 

2. Кароль И.Л., Катцов В.М., Киселев А.А., Кобышева Н.В. О климате 

по существу и всерьез. – СПб.: Главная геофизическая обсерватория им. А.И. 

Воейкова, 2008 г.  

http://fluger.org/library/climatology/51-climatology.html
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/klimat/tolm_ocean_atmosphere_interaction.pdf
http://fluger.org/library/climatology/48-about-climat.html
http://fluger.org/library/climatology/48-about-climat.html


3. Воробьев А.Е., Пучков Л.А. Человек и биосфера: глобальные 

изменения климата. Учебник для вузов в 2-х частях. – М. Издательство РУДН, 

2006. 

4. Логинов В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата: 

причины и следствия. – Тетра системс, 2008. 

5. Изменение климата. Обобщающие доклады. Всемирная 

метеорологическая организация, ЮНЕП.  

6. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1980. 

7. Климатический справочник СССР, Ч.1-3. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

8. Кароль И.Л. Введение в динамику климата Земли. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1988. 

9. Кондратьев Х.Я. Глобальный климат и его изменения. – М.: Наука, 

1987. 

10. Дроздов О.А., Григорьева А.С. Влагооборот в атмосфере.                                          

– Л.: Гидрометеоиздат, 1986.  

11. Тронов М.В. Ледники и климат. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 

 

 

http://fluger.org/library/climatology/47-climat-change.html


АМ 4302 АВИАЦИЯЛЫҚ  МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

Көлемі - 2 кредит 

 

Авторлары: 

Жумалипов А.Р. - география және табиғатты пайдалану факультетінің 

метеорология және гидрология кафедрасының аға оқытушысы 

Мұңайтпасова А.Н. - география және табиғатты пайдалану факультетінің 

метеорология және гидрология кафедрасының аға оқытушысы 

 

Пікір жазғандар: 

Мадибеков А.С. – география ғылымдарының кандидаты, Жауапкершілігі 

Шектеулі Серіктестігі «География Институты» 

Жексенбаева А.К. - әл – Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті,  

метеорология және гидрология кафедрасының аға оқытушысы  

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

«Авиациялық метеорология» пәнінің мақсаты әуе тасымалдануын 

экономикалық эффективті, қауіпсіз ету мақсатында сапалы метеорологиялық 

қызмет көрсету үшін терең теориялық білімі бар және практикалық түрде 

игерген мамандарды даярлау болып табылады. Курстың негізгі шешетін 

мәселесі – метеорологиялық жағдайлардың авиацияға әсерін теориялық және 

методикалық тұрғыда оқыту.  

Студент қазіргі кездегі азаматтық авиацияның әуе  техникалық 

сипаттамаларын, олардың атмосфера күйіне тәуелділігін, түрлі биіктіктер мен 

әртүрлі географиялық аймақтарда ұшу жағдайларын, азаматтық авиацияны 

метеорологиялық қамтамасыздандыру тәртібін және реттеуші құжаттарды 

білуге міндетті.  

Студент аэросиноптикалық материалдарды сауатты түрде талдау және 

қажетті метеорологиялық құжаттарды дайындау, күрделі метеорологиялық 

жағдайлардың және  қауіпті атмосфералық құбылыстардың туындауын бағалай 

білуі қажет.  

Авиацияның әртүрлі салада қолдануына метеорологиялық қамтамасыздау 

ерекшеліктерін білуі қажет.  

Авиациялық метеорология пәнін оқыту студенттердің «Физикалық 

метеорология», «Динамикалық метеорология», «Радиометеорология», 

«Физика», «Математика» пәндерін оқып үйрену нәтижесінде алған білімдеріне 

сүйенеді.  

Авиациялық метеорологиямен тығыз байланысты пәндер: синоптикалық 

метеорология, аэрология және спутниктік метеорология. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 



1 Кіріспе 

2 Ұшақтардың аэродинамикасының негізі 

3 Әуе кемесінің ұшуына атмосфераның физикалық күйінің әсері 

4 Әуе кемесінің ұшуына желдің әсері 

5 

Әуе кемесінің ұшуына бұлттылық, атмосфера 

турбуленттілігіжәне ұшақтың көріну қашықтығының шектеулерінің 

әсері 

6 
Ұшақтардың мұздануы мен оның әуе кемесінің ұшуына әсері 

Авиация қызметіне конвективті құбылыстардың әсері 

7 
Ұшудың жіктелуі. Әуе кемелері мен Азаматтық Авиацияның 

жіктелуі 

8 
Авиациялық метеорологиялық станцияның жұмысын 

қамтамасыз ету (АМС) 

9 Азаматтық авиацияның ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету 

10 
Азаматтық авиациядағы ұшуды метеорологиялық қамтамасыз 

ету 

 

ПӘННІҢ  МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Авиациялық метеорологияның  пәні және шешетін мәселелері,  оның 

дамуының қысқаша тарихы. Авиациялық метеорологияның аэродинамика, 

аэронавигация және де басқа да авиациялық пәндермен байланысы.  

Әуе тасымалдануының тиімділігін, қауіпсіздігін, реттілігін жоғарылату 

мақсатында метеорологиялық жағдайларды есепке алу қажеттілігі.  

Авиациялық метеорология саласындағы  халықаралық қатынастар  

Курстың мақсаты: «Авиациялық метеорология» пәнінің мақсаты әуе 

тасымалдануын экономикалық эффективті, қауіпсіз ету мақсатында сапалы 

метеорологиялық қызмет көрсету үшін терең теориялық білімі бар және 

практикалық түрде игерген мамандарды даярлау болып табылады. 

Курстың  міндеттері: метеорологиялық жағдайлардың авиацияға әсерін 

теориялық және методикалық тұрғыда оқыту.     

 Студенттер бойында келесі  біліктіліктер қалыптасуы керек: 

Студент қазіргі кездегі азаматтық авиацияның әуе – техникалық 

сипаттамаларын, олардың атмосфера күйіне тәуелділігін, түрлі биіктіктер мен 

әртүрлі географиялық аймақтарда ұшу жағдайларын, азаматтық авиацияны 

метеорологиялық қамтамасыздандыру тәртібін және реттеуші құжаттарды 

білуге міндетті.  

Студент аэросиноптикалық материалдарды сауатты түрде талдау және 

қажетті метеорологиялық құжаттарды дайындау, күрделі метеорологиялық 

жағдайлардың және  қауіпті атмосфералық құбылыстардың туындауын бағалай 

білуі қажет.  

 Авиацияның әртүрлі салада қолдануына метеорологиялық 

қамтамассыздау ерекшеліктерін білуі қажет. 



 Игеруі керек: 

 Экологиялық зерттеулер жасағанда, әсiресе ауа бассейiнiнiң ластануы 

проблемаларымен айналысқанда метеорологиялық және климаттық 

мәлiметтердi дұрыс қолдану. 

- метеорологиялық сипаттамаларды есептеуге арналған негізгі 

статистикалық талдау әдістерін пайдалануды; 

- атмосфера күйіне антропогендік әсердің ықпалын бағалауды; 

- метеорологиялық факторлардың қоршаған ортаның күйіне ықпалын 

бағалауды және табиғатты қорғау мен табиғи қорларды үнемді пайдалану 

бойынша ұсыныстар беруді; 

- зерттелетін ауданның климаттық сипатын құрастыруды. 

 Қалыптасатын дағдылары: 

- метеорологиялық, актинометриялық және арнайы бақылауларды 

өндіру; оларды жинақтау және өңдеу әдістерін; 

-  жалпыға бірдей  қолданылатын синоптикалық талдау мен ауа райын 

болжауды құрастыру; 

-  ауа бассейнінің ластануын бағалаумен қоса метеорологиялық 

бақылауларды жинақтау және жүйеге келтіру; 

- тұрғындарды, мемлекеттік мекемелер мен коммерциялық 

құрылымдарды қамтамасыз ету үшін метеорологиялық ақпаратты пайдалану. 

 

НЕГІЗГІ  БӨЛІМ 

 

Ұшақтардың аэродинамикасы 

Әуеге көтеру күштерінің пайда болу себептері. Түрлі жылдамдық пен  

ұшу кезінде денені ауаның  ағып өтуі. Ауаның  сығылуы туралы түсінік. 

Ұшақтың горизонтальді  ұшуы. Биіктікке көтерілуі және ұшақтың биіктік  

шегі туралы түсінік. Ұшақтың қалықтап ұшуы. Әуе кемесінің ұшу және қону 

кезеңдері.  Тік ұшақтың ұшу режимдері.  

 

Әуе кемесінің ұшуына атмосфераның физикалық күйінің әсері 

Стандартты атмосфераның параметрлерінің авиация қызметінде 

қолданылуы.  

Стандартты биіктік түсінігі және сынақтық ұшу нәтижелерін стандартты 

атмосфера жағдайына келтіру. Ұшу биіктігін анықтау әдістері.  

Әуе жолында ұшудың ұшақтың ұшуын реттеу жүйесі. Ұшу кезіндегі 

қауіпсіз биіктікті анықтау. 

Әуе жылдамдығы және оны анықтау тәсілдері.Әуе жылдамдығын 

бағдарлаушы көрсеткішіне  ауа температурасының әсері.  

Әуе кемесінің ұшуына желдің әсері 

Жел жылдамдығына, ұшу бағытына желдің жылдамдығы мен бағытының 

әсері. Жылдамдықтың навигациялық үшбұрышы. Эквивалентті жел туралы 

түсінік. Әуе кемесінің ұшуы мен қонуына желдің әсері. Атмосфераның төменгі 

қабатындағы желдің ауытқуы.  



Желдің қатты ауытқуының пайда болуының аэросиноптикалық 

жағдайлары.  

Атмосфераның төменгі қабатында, биіктігінде және еркін  шеңбер 

атмосферада желді болжау.  

Атмосферадағы жылғалы ағындар және  олардың аэронавигациалық  

маңызы.  

Жылғалы ағын осінің  горизонтальді ығысуын болжау. Жылғалы ағын 

осінің биіктігін және  максимальді  жел жылдамдығын болжау. 

 

Әуе кемесінің ұшуына бұлттылық, атмосфера турбуленттілігіжәне 

ұшақтың көріну қашықтығының шектеулерінің әсері 

Атмосфералық турбуленттік түрлері, оның туындау себебі және әуе 

кемесінің ұшуына әсері.  

Турбулентті атмосферада ұшқанда пайда болатын ауырлық және 

шайқалу. Әуе кемесінің ұшуымен, қонуына турбуленттіктің әсері.  Шайқалуды 

болжау. Авиациядағы ұшудың метеорологиялық жағдайы күрделілігін 

анықтайтын негізгі факторлары болып  бұлттылық пен  көру қашықтығы 

саналады.  

Ауа райы минимумдары. Метеорологиялық ұшу және қону кезіндегі  

көрінушілік және олардың түрлі  факторлардың тәуелділігі.  

Көрінушілікті нашарлататын  метеорологиялық құбылыстар және  сол 

кездегі ұшу жағдайлары. Түрлі пішінді бұлттар мен атмосфералық шептер  

аймағында ұшу жағдайлары.  Ұшақ соңындағы конденсациялық іздер.  

 

Ұшақтардың мұздануы мен оның әуе кемесінің ұшуына әсері. 

Авиация қызметіне конвективті құбылыстардың әсері  

Мұздану авиация үшін өте қауіпті ауа-райы құбылысы. Мұз шөгінділері 

классификациясы. Бұлттың микрофизикалық құрылымына, ұшу тәртібіне, әуе 

кемесі түріне мұз қату қарқындылығының тәуелділігі. Мұз қатудың 

метеорологиялық және аэросиноптикалық жағдайлары.   

Жылдамдығы жоғары  ұшақ пен тік ұшақтардың мұз қату ерекшеліктері. 

Мұз қатумен күресу әдістері. Жалпы мұз қатудың авиацияға қауіптілігі. Мұз 

қатуды болжау.   

Найзағай, дауыл авиация үшін қауіпті табиғи құбылыстар. Найжағай 

түрлері және олардың авиация үшін  қауіптілігі сипаттамалары. Найжағайлы 

аймақтарда ұшу  ерекшеліктері. Әуе кемесінің электрленуі.  

 

Ұшудың жіктелуі. Әуе кемелері мен Азаматтық Авиацияның 

жіктелуі  

Азаматтық авиацияда ұшақтар мен тік ұшақтар классификациясы. әуе 

жайлар  классификациясы.  Әуежайдың  құраушы бөліктері.  

Азаматтық авиацияда ұшулар классификациясы. Азаматтық авиацияда 

ұшуды ұйымдастыру. Әуе қозғалысын бір жүйелік басқару ұйымы.  

Азаматтық авиацияның ұшуын метеорологиялық қамтамасыз ету  

 



Авиациялық метеорология  станциялары жұмысын ұйымдастыру 

Азаматтық авиацияда ұшуды метеорологиялық қамтамассыздауды 

ұйымдастыру және шешетін мәселелері. Авиациялық метеорологияның станция 

(АМСГ) қондырғысын орналастыру.   Авиациялық метеорология 

станцияларындағы жұмыс мөлшері мен түрлері. Авиациялық метеорология   

станцияларындағы метеорологиялық, аэрологиялық, радиолакациялық, 

спутниктік бақылауларды ұйымдастыру. Авиациялық метеорологиялық 

станцияларындағы метеорологиялық мәліметтерді жинау, тарату. Ұшуды 

метеорологиялық қамтамассыздауды  автоматтандыру мақсаттары, шарттары 

және негізгі бағыттары. Аэропорттардағы ауа-райы жағдайы туралы 

мәліметтерді жинау және талдауды автоматтандыру.  

 

Авиациялық метеорологиялық станцияның жұмысын қамтамасыз 

ету (АМСГ) 

АМСГ-да дауылдық ескертуді ұйымдастыру. Азаматтық авиацияда 

метеорологиялық мәліметтермен алмасуды қолданатын авиациялық 

метеорологиялық кодтар. Халықаралық метео-мәліметпен алмасу жүйесі. 

Авиациялық метеорологиялық мәліметтерді жинау банкілері. Авиациялық ауа-

райын болжау, оларды жасау тәртібі және  ақталушылығын бағалау.  

Азаматтық авиацияда ұшуды метеорологиялық қамтамассыздауда 

метеорологиялық  радиолакациялық станциялар мен жасанды жер серіктері 

мәліметтерін қолдану.  

 

Азаматтық авиациядағы ұшуды метеорологиялық қамтамасыз ету 

Азаматтық авиациядағы ұшуды метеорологиялық қамтамасыз етуге 

қойылатын негізгі талаптар. Түрлі жолдар бойынша ұшуды метеорологиялық 

ұйымдастыру. Әр түрлі биіктіктердегі және әр түрлі географиялық 

жағдайлардағы ұшуды метеорологиялық ұйымдастыру. Ұшуды 

метеорологиялық қамтамасыз ету кезіндегі атмосфера процесстерінің 

комплексті талдауы. 

 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Азаматтық авиациядағы ұшуды метеорологиялық қамтамасыз етуде 

аэрологиялық диаграмманы қолдану 

2. Ұшақтардың ұшуына температура мен стандартты қысым 

деңгейлерінің ауытқуын бағалау 

3. Ұшақтың ұшу маршруттары бойынша  төбесін есептеу 

4. Ұшу маршрутында ұшақтың көтерілу шегін есептеу.  

5. Азаматтық авиациядағы метеорологиялық ақпараттарды алмасу 

кезіндегі авиациялық метеорологиялық кодтарды пайдалану 

6. Әуе кемесінде мұз қатуды  болжау.  

7. Авиация үшін ауа-райын болжау. 



8. Әуе кемесінің ұшуына жел жылдамдығының әсері 

9. Ұшуды ұйымдастыру кезіндегі желдің орын ауыстыруының әсері  

10. Әуе кемесінің ұшуына метеорологиялық факторлардың әсері 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жазықта орналасқан аэропортқа климаттық сипаттама (Астана, 

Новосибирск, Мәскеу). 

2. Таулы аймақта орналасқан аэропортқа климаттық сипаттама (Өскемен, 

Нарын, Душанбе). 

3. Тау бөктерінде және жағалауда орналасқан аэропортқа климаттық 

сипаттама (Атырау, Сочи; Момбай). 

4. Ауылшаруашылық авиация жұмысын метеорологиялық 

қамтамасыздау. 

5. Мұнай өндрісіне және мұнай мен газ құбырларына қызмет көрсететін 

авиацияны метеорологиялық қамтамасыздау. 

6. Санитарлық авиацияны метеорологиялық қамтамасыздау. 

7. Авиатрассаларға климаттық сипаттама (таңдау бойынша). 

8. Алматы аэропортындағы көріну қашықтығының төмендеу жағдайы 

мен төменгі қабат бұлттылықтың пайда болуының себептері 

9. Әуе апаттарына метеорологиялық жағдайдың әсері. 

10. Ұшуды ұйымдастыруда ауа райының метеорологиялық 

жағдайының әсері. 
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1987 г. 

8. Бранов А. М. Облака и безопасность полетов Гидрометеоиздат, 

1983 г. 

9. Глазунов В. Г. Оповещения о сильных сдвигах ветра в районе 

аэродрома. Методическое пособие для синоптиков. АМСГ. Гидрометеоиздат, 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» в высшем учебном 

заведении является составной частью базовой подготовки специалистов. 

Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение русского языка с 

учетом специфики специальности, предназначена для формирования у 

студентов коммуникативных компетенций позволяющих пользоваться русским 

языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей. 

Целью дисциплины «Профессиональный русский язык» является  

глубокое изучение профессионального языка определенной специальности.  

Знание профессиональной терминологии направлено на снятие проблемы 

многозначности понятий. Четкое определение терминов специальности на 

определенном языке, в данном случае на русском языке, преследует своей 

целью адекватное истолкование и использование базовых категорий и понятий 

в профессиональной деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 

 русский язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из научных источников и общения на 

профессиональном уровне; 



 деловую и профессиональную лексику русского языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода русскоязычных текстов общей и 

профессиональной направленности; 

 профессиональную терминологию специальности; 

 основные грамматические структуры литературного и разговорного 

языка; 

 основы деловой коммуникации и документации; 

 речевые нормы профессиональной сферы деятельности. 

уметь: 

 использовать русский язык в межличностном общении и в 

профессиональной деятельности; 

 обобщать научно-профессиональную информацию; 

 интерпретировать и анализировать профессиональные тексты; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 пользоваться технологиями самостоятельного поиска научной 

информации. 

иметь навыки: 

 выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на русском языке; 

 речевой деятельности, чтения, письма, аудирования на русском 

языке; 

 письменного общение на русском языке, составлять деловые 

письма; 

 самостоятельного поиска научной информации как основы 

профессиональной деятельности. 

иметь представление: 

 о становлении и сущности профессиональных терминов, категорий и 

понятий специальности;  

 о правилах  построения научного текста и языкового оформления; 

 о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

 об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении. 

Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 

студентов в научно-профессиональной сфере. 

Общеобразовательные дисциплины, предшествующие изучению данной 

дисциплины: История Казахстана, Информационные технологии, Русский язык, 

Иностранный язык. Смежными дисциплинами являются базовые и 

профилирующие дисциплины специальности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 



1 
Введение в предметную область специальности метеорология на 

профессиональном русском языке 

2 
Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля 

3 
Обучение научному стилю речи как языку специальности 

метеорология 

4 
О научных методах исследования в метеорологии. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами 

5 
Структура научной работы по метеорологии. Требования к 

содержанию работы 

6 
Основная терминология метеорологов в учебно-профессиональной 

и научно-профессиональной сферах  

7 
Официально-деловые тексты и их разновидности: 

законодательные, административные 

8 
Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности метеорология 

9 
Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности метеорология 

10 Устная научная речь метеоролога 

11 
Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере метеорологического профиля 

 

CОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

является формирование и развитие навыков коммуникативной компетенции на 

русском языке и обеспечение профессионально-ориентированной языковой 

подготовки компетентной личности, способной адекватно выстраивать 

общение в профессионально значимых ситуациях. Обеспечивает обучение 

бакалавров терминологической лексике в области метеорологии, готовит 

конкурентоспособных специалистов на основе развития у них умений и 

навыков профессионального общения.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- освоение навыков работы с текстами профессионального содержания;  

- представление о стратегиях и тактиках речевой коммуникации в 

профессиональной сфере; 

- знание терминологической лексики в области метеорологии; 

- овладение прогрессивными технологиями в области метеорологии на 

профессиональном русском языке с учетом национального и зарубежного 

опыта. 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» поможет 

студентам понять сущность текста по специальности метеорология, его 

основную терминологию: познакомить с типологией профессиональных  



текстов и их компонентов. Практическая задача курса – привитие навыков 

теоретически обоснованного анализа текстов, стратегии и тактики речевой 

коммуникации в профессиональной сфере. 

Объектами изучения данной дисциплины являются профессиональные 

термины, категории и понятия специальности «Метеорология». 

Знания, приобретенные в рамках данной дисциплины, позволят 

специалисту применять русский язык в различных областях профессиональной 

деятельности, научной и практической работе, в общении с партнерами, для 

самообразовательных и других целей. 

Освоение дисциплины позволит студентам: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, создавать тексты профессионального назначения; 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы на русском 

языке; 

- собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений в области выбранной специальности; 

- активно владеть русским языком на уровне, позволяющем работать в 

межкультурной среде, разрабатывать документацию, презентовать и защищать 

результаты деятельности в области избранной специальности на русском языке. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности метеорология на 

профессиональном русском языке 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 

данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов и 

их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального кругозора. 

При изучении дисциплины раскрывается роль и ее значение в 

формировании профессиональных и коммуникативных компетенций 

специалистов в области метеорология. Рассматриваются основные этапы 

становления метеорологии как науки, эволюция категорий и понятий 

специальности «Метеорология». Приводится аналитический обзор основных 

теоретических источников специальности «Метеорология» на 

профессиональном русском языке. 

 

Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля 



Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 

Основные способы терминообразования. Научная терминология и 

узкоспециальные отраслевые термины метеоролога. 

Место метеорологии среди других наук о земле и связь между ними,  

единство науки и техники на русском языке. Формирование навыков анализа 

научной литературы специальности «Метеорология». Знание содержания 

основных терминов специальности с целью эффективного использования в 

профессиональной деятельности. Проблема адекватного использования 

профессиональных терминов специальности в практической и научной 

деятельности. Формирование у студентов навыков профессиональной 

разговорной речи на русском языке.  

 

Обучение научному стилю речи как языку специальности 

метеорология 

Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного научного 

стиля речи.  

Формирование профессионального словаря основных терминов в области 

метеорологии на русском языке. Специфика перевода базовых категорий 

метеорологии на русском языке. Особенности составления глоссария. Навыки 

использования профессиональных словарей в области метеорологии. 

Использование электронных словарей.  

 

О научных методах исследования в метеорологии. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами  

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с бумажными 

и электронными носителями. 

 

Структура научной работы по метеорологии. Требования к 

содержанию работы 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок. Правила составления 

библиографии. 

 

Основная терминология метеорологов в учебно-профессиональной и 

научно-профессиональной сферах  

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  



Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов и 

жанров научных текстов. Основная терминология специальности метеорология 

дефиниции терминов в специальных научных текстах. Термины в научно-

популярных текстах, особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 

анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной работе 

по специальности. 

Развитие учебно-профессиональной речи:  

а) выработка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования 

литературы по избранной специальности;  

б) составление различного рода научно-учебных текстов, близких к 

текстам учебников и лекций, диалогов, монологов на учебно-

профессиональные темы; 

в) интенсивное обучение основным функционально-смысловым типам 

высказываний: монологу-описанию, монологу-повествованию, монологу-

рассуждению, диалогу-беседе, диалогу-дискуссии. 

 

Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административные 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Распорядительные документы. Документирование трудовых отношений их 

терминологические особенности.  

 

Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности метеорология 

Усвоение специального профессионально-ориентированного материала с 

использованием его в профессиональных ситуациях. 

Усвоение типовых языковых конструкций для выражения специальных 

смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их 

интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий портрет 

и научный вклад учёных в области метеоролии. 

Термины, обозначающие этапы развития метеорологической науки, 

различных научных направлений, течений, школ, методов, принципов, 

подходов, процессов, законов.  

Основные особенности понимания и использования научного стиля в 

области метеорологии при написании курсовых и дипломных работ. 

Техника построения устного сообщения. Способы построения научного 

доклада. Техника написания аннотаций. Техника составления реферата. 

Написание тезисов, сообщений, деловых и частных писем. Написание 

биографий. 

 



Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности метеорология  

Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  русского 

языка с дисциплинами специальности.  

Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

 

Устная научная речь метеоролога 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект – языковая 

активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, 

речевое воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, 

совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста – монолога: последовательность 

предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 

языковых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. 

Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 

профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 

собеседников. 

 

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере метеорологического профиля  

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 

мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 

общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 

деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 

средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, завершенность. 

2. Интерпретация и анализ текстов по метеорологии в аспекте 

связности, логичности, целостности. 



3. Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 

точности и информативности. 

4. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

5. Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

6. Великие географические открытия и их роль в становлении 

метеорологии. 

7. Вклад в развитие метеорологии как науки М.В. Ломоносова. 

8. Создание сети государственных метеорологических учреждений. 

9. Инструментальные метеорологические наблюдения. 

10. История развития синоптической метеорологии. 

11. История развития климатологии. 

12. История развития агрометеорологии. 

13. История развития авиационной метеорологии. 

14. Всемирная метеорологическая организация. Всемирная служба 

погоды. Функции, цели и задачи. 

15. Проблема формирования языковых компетенций современного 

специалиста в области метеорологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

1. Основные метеорологические величины. 

2. Метеорологические явления в атмосфере. 

3. Время и его измерение. 

4. Основные понятия и определения физической метеорологии. 

5. Основные понятия и определения синоптической метеорологии. 

6. Основные понятия и определения авиационной метеорологии. 

7. Основные понятия и определения аэрологии. 

8. Основные понятия и определения агрометеорологии. 

9. Основные понятия и определения динамической метеорологии. 

10. Основные понятия и определения климатологии. 

11. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

12. Составить план предстоящей дискуссии по специальности 

Метеорология. Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

13. Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 

Переговоры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 

умозаключении. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» в 

высшем учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов, которая предназначена для формирования у студентов 

коммуникативных компетенций позволяющих пользоваться иностранным 

языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей. 

Целью дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный 

язык» является  глубокое изучение профессионального языка определенной 

специальности.  

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 

опирается на компетентностный подход, в соответствии с которым на основе 

полученных знаний развиваются навыки и умения, необходимые для решения 

практических задач. В результате студентами приобретаются такие 

компетенции, как общая – межкультурная и познавательная; коммуникативная 

– профессионально-ориентированная и лингвистическая. 

Особенностью преподавания дисциплины «Профессионально 

ориентированный иностранный язык» является смещение акцента обучения с 

лингвистического на лингвопрофессиональную подготовку будущих 

специалистов, которая осуществляется путем усиления междисциплинарных 

связей между иностранным языком и профилирующими предметами. 

Знание профессиональной терминологии направлено на снятие проблемы 

многозначности понятий. Четкое определение терминов специальности на 



определенном языке, в данном случае на иностранном языке, преследует своей 

целью адекватное истолкование и использование базовых категорий и понятий 

в профессиональной деятельности. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 

 основные грамматические явления, характерные для устной и 

письменной профессиональной речи метеоролога; 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из научных источников и общения на 

профессиональном уровне; 

 деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода иностранных текстов общей и 

профессиональной направленности; 

 профессиональную терминологию специальности; 

 основные грамматические структуры литературного и разговорного 

языка; 

 основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 

 основы деловой коммуникации и документации; 

 правила речевого этикета при общении в профессиональной среде. 

уметь: 

 свободно читать и переводить оригинальную литературу по 

метеорологии c последующим анализом, интерпретацией и оценкой 

извлеченной информации; 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и в 

профессиональной деятельности; 

 обобщать научно-профессиональную информацию; 

 интерпретировать и анализировать профессиональные тексты; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 пользоваться технологиями самостоятельного поиска научной 

информации; 

 воспринимать на слух и понимать публичные выступления при 

непосредственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- и 

интернет-программы). 

иметь навыки: 

 выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 

профессиональном общении на иностанном языке; 

 речевой деятельности, чтения, письма, аудирования на иностранном 

языке; 

 ведения научной беседы в области метеорология в формах монолога, 

диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения и др.); 

 письменного общение на иностранном языке, составлять деловые 

письма; 



 самостоятельного чтения и перевода оригинальной 

метеорологической литературы с целью извлечения нужной информации. 

иметь представление: 

 о становлении и сущности профессиональных терминов, категорий и 

понятий специальности;  

 о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

 об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении. 

Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 

студентов в научно-профессиональной сфере. 

Общеобразовательные дисциплины, предшествующие изучению данной 

дисциплины: История Казахстана, Информационные технологии, Русский язык. 

Смежными дисциплинами являются базовые и профилирующие дисциплины 

специальности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 
Введение в предметную область специальности  

«Метеорология» на профессиональном иностранном языке 

2 

Профессиональный иностранный язык как дисциплинарный 

феномен, необходимый для изучения дисциплин специальности 

«Метеорология» 

3 
Становление категориально-понятийного аппарата 

метеорологии как науки 

4 
Развитие категориально-понятийного аппарата метеорологии 

как науки 

5 
Базовый категориально-понятийный аппарат изучения основных 

понятий метеорологии 

6 
Профессиональная терминология для изучения основ 

метеорологии 

7 
Специальный профессионально-ориентированный материал в 

современной метеорологии 

8 

Современный категориально-понятийный аппарат 

специальности «Метеорология» на профессиональном иностранном 

языке 

 

CОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному 

языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью 



получения дополнительных профессиональных знаний и формирования 

профессионально значимых качеств личности. 

Подготовка специалистов в вузе заключается в формировании 

коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять 

профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и 

ситуациях. Сформировать стремление и способность будущего специалиста 

функционировать в качестве сильной языковой личности. 

Целью обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку в вузе является достижение уровня, достаточного для практического 

использования иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 

Практическое овладение иностранным языком составляет лишь одну сторону 

профессионально-ориентированного обучения. 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

знакомит бакалавров с терминологической лексикой в области метеорологии, 

дает возможность подготовить конкурентоспособных специалистов на основе 

развития у них умений и навыков профессионального общения.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 освоение навыков работы с текстами профессионального содержания;  

 подготовить студентов к общению в устной и письменной формах как 

в социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 

 знание терминологической лексики в области метеорологии; 

 научить студентов использовать иностранный язык как средство 

расширения и углубления системных знаний по метеорологии и как средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

 раскрыть перед студентами возможности иностранного языка как 

источника расширения их языковой, познавательной, межкультурной и 

прагматической  компетенций; 

 овладение прогрессивными технологиями в области метеорологии на 

профессиональном иностранном языке с учетом национального и зарубежного 

опыта. 

Объектами изучения данной дисциплины являются профессиональные 

термины, категории и понятия специальности «Метеорология». 

Знания, приобретенные в рамках данной дисциплины, позволят 

специалисту применять иностранный язык в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 

партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Освоение дисциплины позволит студентам: 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы на 

иностранном языке; 

 собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений в области выбранной специальности; 



 активно владеть иностранным языком на уровне, позволяющем 

работать в межкультурной среде, разрабатывать документацию, презентовать и 

защищать результаты деятельности в области избранной специальности на 

иностранном языке. 

Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» 

направлено на формирование профессионально-коммуникативной компетенции 

посредством различных образовательных технологий. Основное внимание при 

этом уделяется устной речи, интергративным видам чтения (поисковое, 

просмотровое, изучающее), аудированию и письменной речи (аннотирование, 

резюмирование), а также письменному и устному переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 

языку широко используются активные методы обучения, имеющие 

профессиональную направленность для формирования социально-

профессиональной компетентности студентов как: проектная работа, 

ситуационные игры (совещание, международные консультации, переговоры), 

круглые столы, интегративные задания в форме дискуссии, дебатов, мозгового 

штурма, конференции, презентация докладов, публичные выступления в 

области метеорологии.   

Учебные материалы, используемые в процессе обучения данной 

дисциплине, включают аутентичные тексты различного уровня сложности, 

видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упражнений, 

направленные на поступательное и комплексное развитие профессиональных 

умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для изучения на данном 

этапе, включают научные статьи,  литературу метеорологической 

направленности.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности  «Метеорология» на 

профессиональном иностранном языке 

Роль и значение дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» в формировании профессиональных и коммуникативных 

компетенций специалистов в области метеорология. Основные этапы 

становления метеорологии как науки, эволюция категорий и понятий 

специальности «Метеорология». Аналитический обзор основных теоретических 

источников специальности «Метеорология» на профессиональном 

иностранным языке. 

 

Профессиональный иностранный язык как дисциплинарный 

феномен, необходимый для изучения дисциплин специальности 

«Метеорология» 

Место метеорологии среди других наук о земле и связь между ними,  

единство науки и техники на иностранном языке. Формирование навыков 

анализа научной литературы специальности «Метеорология». Знание 

содержания основных терминов специальности с целью эффективного 



использования в профессиональной деятельности. Проблема адекватного 

использования профессиональных терминов специальности в практической и 

научной деятельности. Формирование у студентов навыков профессиональной 

разговорной речи на иностранном языке.  

 

Становление категориально-понятийного аппарата метеорологии 

как науки 

Понятия «метеорология», «атмосферные явления», «погода», «климат». 

Представления о метеорологии в древних государствах Китая, Индии, Египта, 

Греции, Рима.  

Аристотель родоначальник учения об атмосферных явлениях. стихийных 

бедствиях. 

Эпоха великих географических открытий – первые визуальные 

наблюдения за метеорологическими величинами и явлениями. Великая 

Северная экспедиция под руководством Беринга. 

Изобретение основных метеорологических приборов, вклад Галилея, 

Торричелли, Лейбница, Паскаля, Бойля-Мариотта.  

Первые инструментальные наблюдения в Европе и России.  

 

Развитие категориально-понятийного аппарата метеорологии как 

науки 

Основные понятия и методы исследования, применяемые в метеорологии. 

Создание Главной физической обсерватории. Вклад А.Я. Купфера, Г.И. Вильда, 

М.А. Рыкачева в укрепление материальной базы и оснащение 

метеорологической сети станций.  

Первые синоптические карты, телеграфные сообщения и штормовые 

предупреждения, вклад всемирно известных ученых Б.И. Срезневского, П.И. 

Броунова, Ю.М. Шокальского, И.Б. Шпиндлера и др. 

Изучение атмосферы с помощью аэростата, вклад Д.И. Менделеева, М.М. 

Поморцева, В.В. Кузнецова, С.И. Савинова. 

Физические закономерности формирования климата в трудах А.И. 

Воейкова, М.Ф. Спасского, К.С. Веселовского.  

В.А. Михельсон и первые актинометрические приборы. Организация 

специализированной сети станций для изучение грозы и градобитий. 

Открытие первых метеостанций на территории Казахстана. 

 

Базовый категориально-понятийный аппарат изучения основных 

понятий метеорологии 

Способы и средства получения, преобразования, передачи, хранения и 

использования метеорологической информации. 

Создание Совета по делам гидрометеорологической службы, 

Центрального бюро погоды. Создание Академии наук и Мирового центра 

данных. Проведение научно-исследовательской работы в области 

метеорологии.  



Крупные теоретические исследования по общей циркуляции атмосферы, 

устойчивости фронтальных поверхностей, обтеканию гор воздушным потоком 

и др. выполненые Н.Е. Кочиным, И.А. Кибелем, Е.Н. Блиновой, А.А. 

Дородницыным. 

Запуск радиозонда П.А. Молчановым, запуск метеорологических и 

геофизических ракет в атмосферу. Дистанционные методы зондирования 

атмосферы.  

Разработкой количественных методов прогноза погоды (В. Бьеркнес, 

Ричардсон, К.Г. Росби, Г.И. Марчук, А.М. Обухов, К.Я. Кондратьев, Г.С. 

Голицын, А.С. Монин, М.И. Юдин и др.). 

Основные достижения в области синоптической метеорологии (С.П. 

Хромов, Х.П. Погосян, А. Бугаев,  В.А. Джорджио, А.С. Зверев); в области 

долгосрочных прогнозов (Б.П. Мультановский, Г.Я. Вангенгейм, С.Т. Пагава, 

А.А. Гирс, А.Л. Кац, Н.А. Багров). 

Экспериментальное и теоретическое изучение облаков, туманов и 

осадков и связанных с ними явлениями (В.Н. Оболенский, П.А. Молчанов, Н.С. 

Шишкин, А.Х. Хргиан, А.М. Боровиков, Е.Г. Зак, В.А. Зайцев).  

Вклад ученых Б.П. Алисова, О.А. Дроздова, М.И. Будыко, Ф.Ф. Давитая, 

Б.Л. Дзердзеевского и др. в климатологию. 

Цикл исследований по установлению закономерностей турбулентного 

режима атмосферы, строения приземного и пограничного слоев атмосферы, по 

изучению процессов тепло- и влагооборота в этих слоях, распространению 

примесей в атмосфере выполненых Ю.А. Израэлем, Н.З. Пинусом, М.Е. 

Берляндом, Е.П. Борисенковым и др. 

Создание специализированных учебных заведений для подготовке 

метеорологов. 

Развитие метеорологии в Казахстане. 

 

Профессиональная терминология для изучения основ метеорологии 

Формирование профессионального словаря основных терминов в области 

метеорологии на иностранном языке. Специфика перевода базовых категорий 

метеорологии на иностранном языке. Особенности составления глоссария. 

Навыки использования профессиональных словарей в области метеорологии. 

Использование электронных словарей.  

Развитие учебно-профессиональной речи:  

а) выработка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования 

литературы по избранной специальности;  

б) составление различного рода научно-учебных текстов, близких к 

текстам учебников и лекций, диалогов, монологов на учебно-

профессиональные темы;  

в) интенсивное обучение основным функционально-смысловым типам 

высказываний: монологу-описанию, монологу-повествованию, монологу-

рассуждению, диалогу-беседе, диалогу-дискуссии. 

 



Специальный профессионально-ориентированный материал в 

современной метеорологии 

Основные особенности понимания и использования научного стиля в 

области метеорологии при написании курсовых и дипломных работ. 

Техника построения устного сообщения. Способы построения научного 

доклада. 

Техника написания аннотаций. Техника составления реферата. Написание 

тезисов, сообщений, деловых и частных писем. Написание биографий. 

 

Современный категориально-понятийный аппарат специальности 

«Метеорология» на профессиональном иностранном языке 

Национальная гидрометеорологическая служба Республики Казахстан 

(НГМС РК). Структура, задачи и функции РГП «Казгидромет». Развитие 

государственной гидрометеорологической сети наблюдений и сети наблюдений 

за состоянием окружающей среды. Совершенствование системы организации и 

управления НГМС РК. 

Историческая справка. Текущая и режимно-справочная информация по 

метеорологии. Прогностическая продукция. 

Международное сотрудничество РГП «Казгидромет». Международные 

проекты. Участие в международных курсах, тренингах, учебных семинарах. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Великие географические открытия и их роль в становлении 

метеорологии. 

2. Вклад в развитие метеорологии как науки М.В. Ломоносова. 

3. Создание сети государственных метеорологических учреждений. 

4. Инструментальные метеорологические наблюдения. 

5. История развития синоптической метеорологии. 

6. История развития климатологии. 

7. История развития агрометеорологии. 

8. История развития авиационной метеорологии. 

9. Всемирная метеорологическая организация. Всемирная служба 

погоды. Функции, цели и задачи. 

10. Проблема формирования языковых компетенций современного 

специалиста в области метеорологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Основные метеорологические величины. 

2. Метеорологические явления в атмосфере. 

3. Время и его измерение. 

4. Основные понятия и определения физической метеорологии. 

5. Основные понятия и определения синоптической метеорологии. 

http://www.kazhydromet.kz/ru/gidromet_uslugi
http://www.kazhydromet.kz/ru/gidromet_uslugi


6. Основные понятия и определения авиационной метеорологии. 

7. Основные понятия и определения аэрологии. 

8. Основные понятия и определения агрометеорологии. 

9. Основные понятия и определения динамической метеорологии. 

10. Основные понятия и определения климатологии. 

11. Чтение и перевод 30 страниц монографии, научных статей по 

метеорологии на языке оригинала. 

12. Подготовка реферата по прочитанной литературе. 

13. Аннотирование статей по метеорологии. 

14. Подбор и обработка Интернет-материалов по метеорологии 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1974.  

2. Седунов Ю.С., Авдюшин С.И., Борисенков Е.П. Атмосфера. 

Справочник. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991.  

3. Толковый словарь по сельскохозяйственной метеорологии / Под 

ред. И.Г. Грингофа и А.М. Шамена. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. 

4. Шамен А. Гидрометеорология и мониторинг природной среды 

Казахстана. – Алматы, Ғылым, 1996. 

5. Приходько М.Г. Справочник инженера-синоптика. – Л.: 

гидрометеоиздат, 1986. – 328 с. 

6. ВМО. ИПК Росгидромета. Англо-русский метеорологический 

словарь.http://meteovlab.meteorf.ru  

7. Harding K. English for Specific Purposes. – Oxford University Press, 

2009. 

 

Дополнительная: 

1. Матвеев Л.Т. Физика атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 2000.  

2. Климатология/Под ред. О.А. Дроздова, В.А., Васильева, Н.В. 

Кобышевой и др. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

3. Воробьев В.И. Синоптическая метеорология. – Л.: 

Гидрометеоиздат,1991.  

4. Калиновский А.Б., Пинус Н.З. Аэрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1990. 

5. Капустин А.В., Сторожук Н.Л. Технические средства 

гидрометеорологической службы. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. – 237 с. 

6. Грингоф И.Г., Пасечнюк А.Д. Агрометеорология и 

агрометеорологические наблюдения. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2005. –348 с. 

7. Богаткин О.Г. Авиационная метеорология. – СПб.: 

Гидрометеоиздат, 2005. – 308 с. 

8. Англо-русский глоссарий по метеорологии. 

http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=50520   

http://meteovlab.meteorf.ru/
http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=50520&sid=5a789ca3c6ea2391695985f49c8d9156
http://www.trworkshop.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=50520


9. Особенности написания научных статей на английском языке не 

англоговорящими авторами. http://iteslj.org/Techniques/Knoy-ChineseWriters.html 

10. Особенности деловой переписки на техническом английском языке. 

http://iteslj.org/Articles/Knoy-TechnicalLetters.html 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Физическая метеорология» является базовой дисциплиной 

для студентов специальности 5В061200–Метеорология. Предусматривает 

формирование у студентов фундаментальных знаний об основных физических 

процессах, протекающих в атмосфере на основе их качественного и 

количественного описания.  

Дисциплина «Физическая метеорология» содействует получению 

широкого базового высшего образования, способствует дальнейшему развитию 

у студентов таких качеств личности, как ответственность, целеустремленность, 

толерантность, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала, осознание значимости профессии метеоролог, способность 

принимать организационные решения в различных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность, умение критически оценивать собственные 

достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития первых и 

устранения последних, и формирование общекультурных (общенаучных, 

социальных, информационных и т.п.) компетенций. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать:  

 состав и строение атмосферы;  

 статику атмосферы; 

 радиационный режим атмосферы;  

 радиационный баланс земной поверхности и атмосферы; 

 тепловое состояние атмосферы и её взаимодействие с 

подстилающей поверхностью;  

 трансформации воды в атмосфере;  



 особенности движения воздуха в пограничное слое атмосферы;  

 местные ветры.  

Студент должен уметь: 

 показать сущность основных процессов преобразования солнечной 

радиации в атмосфере, теплового режима атмосферы; 

 формировать и использовать банк метеорологических данных для 

решения конкретных задач; 

 осуществлять анализ метеорологической информации и физических 

процессов протекающих в атмосфере; 

 проводить контроль за качеством работы сети метеорологических 

станций и постов. 

Студент должен владеть: 

 навыками в проведении инженерных расчетов с применением 

современных ПЭВМ;  

 приемами проведения специальных метеорологических 

наблюдений. 

Студент должен быть компетентным при анализе основных физических 

процессов протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством. 

Для изучения курса «Физическая метеорология» необходимы сведения из 

следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Атмосферная химия», 

«Физическая, экономическая и социальная география Казахстана», 

«Лабораторный практикум по метеорологии», «Методы метеорологических 

измерений». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1. 

Общие сведения об атмосфере. 

Состав атмосферы. 

Уравнение состояния атмосферного воздуха. 

Строение атмосферы. 

2. 

Статика атмосферы. 

Основное уравнение статики. 

Барометрические формулы.  

3. 

Радиационный режим атмосферы. 

Солнечная радиация. 

Излучение Земли и атмосферы. 

Радиационный баланс земной поверхности и атмосферы. 

4. 

Термодинамика атмосферы. 

Первое начало термодинамики. 

Влажноадиабатические процессы. 

5. 
Тепловое состояние атмосферы. 

Турбулентное состояние атмосферы. Приземный слой. 



Суточный ход температуры воздуха в пограничном слое атмосферы. 

Взаимодействие атмосферы с подстилающей поверхность. 

Термический режим тропосферы, стратосферы и мезосферы. 

Малые газы и примеси в атмосфере. 

6. 

Влажность воздуха. 

Конденсация и сублимация водяного пара в атмосфере. 

Туман и дымка. 

7. 

Особенности движения воздуха в пограничном слое атмосферы. 

Ветер в пограничном слое. 

Местные ветры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Предметом изучения метеорологии является атмосфера – воздушная 

оболочка, окружающая земной шар. По своим свойствам атмосфера весьма 

неоднородна в пространстве и крайне изменчива во времени.  

Целью курса является формирование у студентов фундаментальных 

знаний об основных физических процессах, протекающих в атмосфере на 

основе их качественного и количественного описания.  

Одной из основных задач метеорологии является физическое объяснение 

явлений и процессов, происходящих в атмосфере, установление их причинно-

следственных связей и закономерностей развития. Задачи современной 

метеорологии не ограничиваются только объяснением физической сущности 

атмосферных явлений и процессов. Методы исследования в метеорологии: 

наблюдение и эксперимент, статистический анализ, физико-математическое 

моделирование. 

Физические и химические процессы в этих оболочках изучаются многими 

науками, которые носят общее название «Науки о Земле», для этого 

рассматривается связь метеорологии с другими науками и ее деление на 

научные дисциплины. Развитие метеорологии как науки привело к оформлению 

отдельных крупных разделов в самостоятельные научные дисциплины. К таким 

дисциплинам относятся: физика атмосферы, динамическая метеорология, 

синоптическая метеорология, методы измерений, климатология, 

радиометеорология, космическая метеорология, авиационная метеорология, 

агрометеорология, прикладная климатология, морская метеорология и 

медицинская метеорология. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с историей становления 

и развития метеорологии. Современная научная метеорология ведет начало с 

XVII века, когда были изобретены (Галилеем и его учениками) первые 

метеорологические приборы и появилась возможность инструментальных 

наблюдений. Они и начались во второй половине XVII века и в первой 

половине XVIII века в немногих пунктах Европы. К середине XVIII столетия 

М.В. Ломоносов считал метеорологию самостоятельной наукой со своими 

задачами и методами; он сам создал первую теорию атмосферного 



электричества, разрабатывал метеорологические приборы, высказал ряд 

важных соображений о климате и о возможности научного предсказания 

погоды. Во второй половине XVIII века была организована по частной 

инициативе международная сеть метеорологических станций в Европе (свыше 

30 станций), функционировавшая 12 лет.  

В начале XIX столетия возникают первые государственные сети станций 

и трудами А. Гумбольдта и Г.В. Дове закладываются основы климатологии, 

Г.В. Брандес составлял первые синоптические карты. К середине XIX века 

относится организация первых метеорологических, институтов, в том числе 

Главной геофизической обсерватории в Петербурге. Ее первому директору Г.И. 

Вильду принадлежит историческая заслуга организации образцовой 

метеорологической сети и ряда капитальных исследований климатических 

условий страны. Его помощник М.А. Рыкачев был организатором службы 

погоды. Во второй половине XIX столетия были заложены основы 

динамической метеорологии. Большой вклад в эту отрасль метеорологии был 

сделан В. Феррелем в США, Г. Гельмгольцем и рядом других ученых в 

Германии. В это же время исследование климата в тесной связи с общей 

географической обстановкой было сильно продвинуто трудами великого 

русского географа и климатолога А.И. Воейкова, а также Ю. Ханна в Австрии, 

В. Кеппена в Германии и др. К концу столетия усилилось изучение 

радиационных и электрических процессов в атмосфере. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Общие сведения об атмосфере 

Состав атмосферы.  

Состав атмосферного воздуха. Переменные составные части 

атмосферного воздуха. Изменение состава воздуха с высотой. Газовые и 

аэрозольные примеси к атмосферному воздуху, озон. 

 

Уравнение состояния атмосферного воздуха.  

Уравнение состояния сухого и влажного воздуха. Плотность воздуха. 

Характеристики влажности воздуха и связь между ними. 

 

Строение атмосферы.  
Принципы деления атмосферы на слои. Вертикальное строение 

атмосферы. Горизонтальное расчленение атмосферы. Понятие о воздушных 

массах и фронтах. Морфологическая классификация облаков. 

 

Статика атмосферы 

Основное уравнение статики.  
Силы, действующие в атмосфере в состоянии покоя. Основное уравнение 

статики атмосферы. Выводы вытекающие из уравнения статики.  

Барометрические формулы.  



Барометрические формулы и их практическое использование. Изменение 

плотности воздуха с высотой. Барическая ступень. Стандартная атмосфера. 

 

Радиационный режим атмосферы 

Солнечная радиация. 

 Спектральный состав солнечной радиации на верхней границе 

атмосферы. Распределение энергии по спектру и в интегральном потоке 

солнечной радиации. Поглощение солнечной радиации в атмосфере. Рассеяние 

солнечной радиации в атмосфере. Закон ослабления монохроматического и 

интегрального потоков радиации. Прямая, рассеянная и суммарная солнечная 

радиация. Альбедо.  

 

Излучение Земли и атмосферы.  

Излучение земной поверхности. Излучение атмосферы. 

Полуэмпирические формулы для расчета излучения атмосферы и эффективного 

излучения земной поверхности. Влияние облачности на встречное и 

эффективное излучение. Суточный и годовой ход эффективного излучения. 

 

Радиационный баланс земной поверхности и атмосферы.  
Радиационный баланс земной поверхности. Радиационный баланс 

атмосферы и системы Земля–атмосфера. Факторы, определяющие величину 

радиационного баланса, его суточный и годовой ход. 

 

Термодинамика атмосферы 

Первое начало термодинамики.  
Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. 

Адиабатические процессы в атмосфере. Уравнение Пуассона. 

Сухоадиабатический градиент. Потенциальная температура. Критерии 

устойчивости. Стратификация атмосферы.  Изменение потенциальной 

температуры с высотой при различных видах стратификации атмосферы. 

 

Влажноадиабатические процессы.  
Первое начало термодинамики при влажноадиабатическом процессе. 

Влажноадиабатический градиент, его зависимость от температуры и давления. 

Псевдоадиабатический процесс. Эквивалентная, эквивалентно-потенциальная и 

псевдопотенциальная температура, их свойства. Аэрологическая диаграмма. 

 

Тепловое состояние атмосферы 

Турбулентное состояние атмосферы. Приземный слой.  

Ламинарное и турбулентное состояние атмосферы. Простейшие 

характеристики турбулентности. Конвективный и турбулентный потоки тепла. 

Уравнение притока тепла в турбулентной атмосфере. Определение приземного 

слоя и его высота.  

 

Суточный ход температуры воздуха в пограничном слое атмосферы. 



Распределение температуры воздуха по высоте в пограничном слое 

атмосферы. Теория суточного хода температуры воздуха. Роль радиационных 

притоков тепла в пограничном слое атмосферы. Ночное понижение 

температуры. Заморозки.  

 

Взаимодействие атмосферы с подстилающей поверхность.  
Процессы нагревания и охлаждения почвы. Уравнение теплового баланса 

земной поверхности. Теплофизические характеристики почвы. Температура 

земной поверхности, суточный и годовой ход. Основные законы 

распространения тепла в почве. Вертикальное распределение температуры 

почвы. Поток тепла в почве, его суточный и годовой ход. Влияние 

растительного и снежного покрова на тепловой режим почвы. Промерзание 

почвы, вечная мерзлота. Суточные и годовые колебания температуры воды в 

морях и крупных водоемах.  

 

Термический режим тропосферы, стратосферы и мезосферы. 

Распределение температуры в тропосфере и нижней стратосфере. 

Термический режим стратосферы и мезосферы по ракетным данным. Влияние 

материков и океанов на распределение температуры в атмосфере. 

Периодические изменения температуры воздуха в тропосфере и мезосфере. 

Инверсии температуры в атмосфере. 

 

Малые газы и примеси в атмосфере.  

Малые газы в атмосфере. Атмосферные примеси (аэрозоль). 

Атмосферный озон: роль озона в жизни биосферы; образование и разрушение 

озона; распределение озона по вертикали; пространственная и временная 

изменчивость озона.  

 

Влажность воздуха.  

Уравнение переноса водяного пара в турбулентной атмосфере. 

Распределение характеристик влажности в приземном слое атмосферы. 

Распределение влажности в тропосфере и стратосфере. Распределение и 

суточный ход характеристик влажности в пограничном слое атмосферы. 

Испарение. Круговорот воды на земле. 

 

Конденсация и сублимация водяного пара в атмосфере.  
Условия конденсации водяного пара в атмосфере. Роль ядер конденсации. 

Образование зародышевых капель. Основные условия, необходимые для роста 

капель. Переохлаждение капель. Образование ледяных кристаллов в атмосфере. 

 

Туман и дымка.  
Физико-метеорологические условия образования туманов. Их 

классификация. Физические характеристики туманов. Модели образования 

туманов. 

 



Особенности движения воздуха в пограничное слое атмосферы 

Ветер в пограничном слое. 

Структура ветра в приземном и пограничном слоях. Изменение ветра с 

высотой. Суточный ход ветра. Вертикальные токи в пограничном слое 

атмосферы. 

 

Местные ветры.  

Влияние орографических препятствий на ветер. Бризы. Горно-долинные 

ветры. Ледниковый ветер. Фен. Бора. Маломасштабные вихри: смерчи, тромбы, 

торнадо. Пыльные бури. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Расчеты характеристик влажности воздуха на основе результатов 

измерений с использованием психрометрических таблиц. 

2. Расчеты метеорологических величин для сухого и влажного воздуха с 

использованием уравнения состояния. 

3. Расчет вертикальных и горизонтальных градиентов температуры и 

давления. 

4. Расчет потоков отраженной, поглощенной и суммарной радиации. 

5. Расчет характеристик излучения Солнца, Земли и атмосферы на 

основе законов излучения (Стефана-Больцмана, Вина, Кирхгофа). 

6. Отражение солнечной радиации. Альбедо различных поверхностей 

7. Длинноволновое излучение земли и атмосферы.  

8. Анализ сумм прямой солнечной радиации и интегральной 

прозрачности атмосферы для различных пунктов Казахстана. 

9. Исследование и расчет составляющих радиационного баланса. 

10. Сухоадиабатические процессы в атмосфере. Потенциальная 

температура. 

11. Расчеты термодинамических характеристик воздуха и графические 

работы с помощью аэрологических диаграмм. 

12. Исследование устойчивости атмосферы различными способами. 

13. Определение коэффициента турбулентности и турбулентного потока 

тепла в приземном слое различными методами. 

14. Исследование процесса испарения и расчеты скорости испарения на 

основе градиентных измерений метеорологических величин и уравнения 

теплового баланса. 

15. Исследование потоков водяного пара в атмосфере. 

16. Исследование зависимости давления насыщенного водяного пара при 

различных условиях. 

17. Силы, действующие на движущуюся массу воздуха. Геострофический 

ветер. Местные ветры 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ СТУДЕНТОВ 



 

1. История развития метеорологии.  

2. Всемирная метеорологическая организация. Всемирная служба 

погоды. 

3. Развитие метеорологии в Казахстане. 

4. Стандартная атмосфера. 

5. Центры действия атмосферы. 

6. Прямая солнечная радиация, факторы ее определяющие. 

7. Рассеянная солнечная радиация, факторы ее определяющие. 

8. Суммарная солнечная радиация, факторы ее определяющие. 

9. Альбедо различных естественных поверхностей. 

10. Альбедо облаков. 

11. Нагревание и охлаждение водоемов. Теплообмен в почве и водоемах. 

12. Потенциальная температура. Её изменение с высотой при различных 

видах стратификации атмосферы. 

13. Заморозки. Методы борьбы с заморозками. 

14. Распределение температуры в тропосфере и нижней стратосфере.  

15. Термический режим стратосферы и мезосферы по ракетным данным. 

16. Суточный и годовой ход составляющих теплового баланса. 

17. Суточный ход характеристик влажности. 

18. Физические характеристики туманов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Сравнительный анализ температурного режима на станциях 

Казахстана. 

2. Режим атмосферных осадков по территории Казахстана. 

3. Энергия солнца и ее использование на территории Казахстана. 

4. Радиационный баланс земной поверхности и анализ его 

составляющих. 

5. Энергия ветра и ее использование на территории Казахстана. 

6. Метеорологические условия формирования различных явления: 

туманов, сильных ветров, пыльных бурь, метелей и т.д. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Синоптическая метеорология – одна из основных профилирующих 

дисциплин в базовом образовании бакалавра-метеоролога. 

Целью курса является изучение атмосферных макромасштабных 

процессов и определяемых ими погодных характеристик. 

Основная задача курса – получение студентом прочных знаний о 

закономерностях развития макромасштабных процессов в атмосфере и 

приобретение им навыков физического анализа синоптических процессов и 

изменения вызванных ими погодных условий. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать: все 

виды метеорологической информации, используемой в синоптическом анализе, 

последовательность анализа основных и вспомогательных синоптических 

средств, физические закономерности развития процессов в атмосфере, 

перемещение основных погодообразующих синоптических объектов, природу 

атмосферных процессов в их историческом развитии. 

Студент должен уметь предсказывать погоду, основываясь на 

комплексном использовании всей имеющейся метеорологической информации, 

полученной и обработанной с помощью современных технических средств и 

научных разработок в области метеорологического краткосрочного 

прогнозирования; иметь навыки анализировать и оценивать развитие 

атмосферных процессов и погодных условий. 

В перечень предшествующих предметов входят: высшая математика, 

физика, физическая география, физическая метеорология, синоптическая 

метеорология І. 

Смежными дисциплинами, наиболее тесно связанными с курсом 

«Синоптическая метеорология», являются: космические методы исследования 



атмосферы, региональная синоптическая метеорология, авиационная 

метеорология, специальные методы прогноза погоды. 

Эти предметы изучают один объект – это атмосфера, поэтому они между 

собой похожи. Результаты, полученные в одном предмете, широко 

используются при изучении другого предмета. Например, в синоптической 

метеорологии широко используются результаты, полученные при изучении 

динамической метеорологии, аэрологии и климатологии и наоборот. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Предмет и основные понятия синоптической метеорологии. 

2 
Метеорологическая информация и способы её представления 

в виде, удобном для синоптического анализа и прогноза. 

3 Барическое поле и поле ветра. 

4 Поле температуры и влажности воздуха. 

5 Вертикальные движения в атмосфере и их расчёт. 

6 Высотные фронтальные зоны и струйные течения (ВФЗ и СТ). 

7 Воздушные массы. 

8 Атмосферные фронты. 

9 Условия возникновения атмосферных фронтов. 

10 Перемещение фронтов. 

11 Теории развития циклонов и антициклонов. 

12 
Изменение приземного давления и высот изобарических 

поверхностей во времени. 

13 Циклоны. 

14 Антициклоны. 

15 Прогноз перемещения и эволюции барических образований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение  

Синоптической метеорологией называется наука, изучающая 

закономерности развития крупномасштабных атмосферных процессов с целью 

прогноза погоды. 

Изменение погоды определяется термодинамическими процессами, 

происходящими в атмосфере. Так как термодинамическое состояние 

атмосферы является результатом взаимодействия её с твёрдой и жидкой 

оболочками земли, то процессы, определяющие погоду, изучаются в тесной 

связи с географическими условиями. 

Законы физики служат основой при составлении прогнозов. Поэтому 

одним из основных разделов синоптической метеорологии является раздел о 

методах прогноза и синоптическую метеорологию можно назвать наукой о 

прогнозах погоды. 



Наука называется синоптической потому, что её методом исследования 

является обзор процессов, одновременно протекающих на больших 

географических пространствах. Этот метод остаётся основой всех современных 

исследований. 

Предмет исследования синоптической метеорологии – атмосфера с её 

сложными динамическими и термодинамическими процессами. Основными 

объектами исследования являются: воздушные массы, ВФЗ и СТ, атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. 

Исходными материалами синоптических исследований являются 

результаты наблюдений на большой сети метеорологических и аэрологических 

станций. При прогнозах погоды успешно используются результаты 

теоретических исследований, проводимых в динамической метеорологии. В 

синоптической метеорологии также широко используются результаты 

исследований в области физики, математики, гидромеханики, аэрологии, общей 

и динамической метеорологии, климатологии и других наук.  

Постепенное накопление сведений о погоде и климате различных широт 

начиная с эпохи великих географических открытий (конец XIV в. - начало XV 

в.), а затем и изобретение приборов для измерения основных 

метеорологических величин (XVII–XVIII вв.) открыли путь к научному 

предсказанию погоды.  

Развитие синоптической метеорологии началось в XIX веке. 

Значительным событием в истории науки о погоде было изобретение телеграфа 

в середине XIX века. Появилась возможность не только измерять и собирать 

данные, но и обмениваться ими, что позволило осуществить одновременный 

обзор погоды над большими территориями. В ряде стран в этот период 

начинают регулярно публиковаться метеорологические бюллетени и 

составляются предупреждения о штормах, организуются службы погоды. 

Организатором службы погоды в Великобритании был Фицрой, который 

впервые назвал географическую карту с нанесёнными на неё данными 

одновременных метеорологических наблюдений синоптической.   

Наличие атмосферных фронтов, как линий сходимости воздушных 

потоков у поверхности Земли, было обнаружено ещё в 1850 г., а термин 

«фронт» был предложен в 1915 г. Анзелем. Однако, фронтальная структура 

циклонов, распределение метеорологических величин и погодные условия в 

зоне фронтов, были установлены лишь к 20-м годам ХХ столетия. Именно с 

этого времени прогноз перемещения и эволюции атмосферных фронтов стал 

обязательным элементом прогноза погоды. Существенному развитию 

синоптической метеорологии в конце 30-х годов способствовало использование 

высотных карт. Применение новых методов трёхмерного анализа 

синоптических процессов привело к значительному увеличению успешности 

краткосрочных прогнозов погоды.  

Развитие синоптической метеорологии с начала 50-х годов связано в 

первую очередь с научно-технической революцией. В области метеорологии 

эта революция привела к коренному изменению средств получения, сбора и 

распространения метеорологической информации. Появление 



быстродействующей вычислительной техники стимулировало развитие 

гидродинамических методов прогноза и общую математизацию процессов 

анализа и прогноза состояния атмосферы. Спутниковая информация позволила 

более объективно проводить синоптический анализ, своевременно выявлять 

возникновение опасных и стихийных явлений погоды, в частности, там, где 

полностью отсутствует обычная метеорологическая информация.   

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет и основные понятия синоптической метеорологии 

Определения. Виды карт погоды. Основные понятия синоптической 

метеорологии. Достоинства и недостатки синоптического метода. Сведения из 

истории синоптической метеорологии. Принципы составления приземных карт 

погоды. Техника составления карт барической топографии. 

 

Метеорологическая информация и способы её представления в виде, 

удобном для синоптического анализа и прогноза 

Определения. Виды и источники метеорологической информации. 

Система сбора и распространения метеоинформации. Краткая характеристика 

основных средств синоптического анализа. Анализ приземных и высотных 

карт. Физический смысл карт ОТ и АТ. Общая характеристика 

вспомогательных средств синоптического анализа. 

 

Барическое поле и поле ветра  

Поле атмосферного давления. Формы барического рельефа. 

Характеристика систем пониженного и повышенного давления. Соотношение 

сил в циклоне и антициклоне. Особенности анализа поля ветра и его 

характеристики. Геострофическая и градиентная модели связи полей давления 

и ветра. Связь геострофического ветра с действительным.  

 

Поле температуры и влажности воздуха 

Поле температуры и влажности воздуха, используемые в синоптическом 

анализе. Факторы их локального изменения. Адвективное изменение 

температуры и влажности. Изменения температуры, связанные с 

вертикальными движениями воздуха.  

 

Вертикальные движения в атмосфере и их расчёт 

Виды вертикальных движений воздуха, их пространственно-временной 

масштаб и связь с погодными условиями. Конвективные вертикальные 

движения. Упорядоченные вертикальные движения. Качественная оценка знака 

и интенсивности упорядоченных вертикальных движений воздуха по структуре 

барического поля.  

 



Высотные фронтальные зоны и струйные течения (ВФЗ и СТ) 

Определение и основные характеристики ВФЗ. Классификация высотных 

фронтальных зон. Система планетарных фронтальных зон северного 

полушария. Струйное течение как кинематическая характеристика высотной 

фронтальной зоны. Классификация струйных течений. Параметры струйных 

течений. Особенности распределения вертикальных движений и облачности в 

струйных течениях. Энергетика струйных течений. 

 

Воздушные массы 

Понятие воздушной массы (ВМ), очага её формирования. Классификация 

ВМ. Характеристика погоды в теплых и холодных воздушных массах 

различной стратификации в разные сезоны года. Трансформация воздушных 

масс.  

 

Атмосферные фронты 

Определения. Классификация атмосферных фронтов. Наклон 

фронтальной поверхности. Особенности распределения метеорологических 

величин и облачных систем в области фронтов различных типов. 

Характеристика тёплых и холодных фронтов. Характеристика фронтов 

окклюзии. Маскировка атмосферных фронтов. 

 

Условия возникновения атмосферных фронтов 

Эволюция пространственной структуры атмосферных фронтов и её 

нарушения. Условия возникновения некоторых верхних фронтов. Фронтогенез 

и фронтолиз, их прогноз. Графический анализ условий фронтогенеза и 

фронтолиза. Особенности фронтогенеза в приземном слое. Основные этапы 

синоптического анализа фронтов. 

 

Перемещение фронтов 

Правило ведущего потока. Приёмы формальной и физической 

экстраполяции. Влияние орографии на перемещение и пространственную 

структуру атмосферных фронтов. 

 

Теории развития циклонов и антициклонов 

Краткий обзор теорий. Первые теории цикло- и антициклогенеза 

(конвективная, механическая и вихревая). Волновая теория возникновения 

фронтальных циклонов. Дивергентная и адвективно-динамическая теория. 

Преобразование энергии в процессах цикло- и антициклогенеза. 

 

Изменение приземного давления и высот изобарических 

поверхностей во времени 

Локальное изменение высоты изобарической поверхности во времени. 

Качественная оценка знака и  интенсивности цикло- и антициклогенеза по 

структуре барического поля и его изменению во времени. Современная теория 

цикло- и антициклогенеза. 



 

Циклоны 

Классификация циклонов и антициклонов. Общие сведения о 

внетропических циклонах. Условия возникновения и развития термических и 

фронтальных циклонов внетропических широт. Стадии развития фронтальных 

циклонов. Структура термобарического поля и погодные условия в различных 

стадиях развития циклона. Серия циклонов. Регенерация циклонов.  

 

Антициклоны 

Классификация антициклонов. Общие сведения об антициклонах. 

Условия возникновения внетропических антициклонов. Стадии развития 

антициклонов. Структура термобарического поля и погодные условия в каждой 

стадии развития антициклона. Регенерация антициклонов. Блокирующие 

антициклоны. 

 

Прогноз перемещения и эволюции барических образований 

Методы прогноза перемещения барических образований (линейной и 

нелинейной экстраполяции, метод изаллобар, метод ведущего потока и т.д.). 

Приближённые правила для прогноза смещения барических образований. 

Вклад адвекции вихря скорости и термического фактора в эволюцию циклонов 

и антициклонов. Эмпирические правила эволюции, основанные на 

использовании поля барических тенденций, очагов изаллогипс, вертикальной 

структуры барических образований. Влияние орографии на возникновение, 

эволюцию и перемещение циклонов и антициклонов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Составление карт погоды. 

2. Анализ аэрологических данных. 

3. Синоптический анализ полей основных метеорологических 

величин. 

4. Практические приёмы первичного анализа вспомогательных карт. 

5. Предварительные упражнения к анализу атмосферных фронтов. 

6. Анализ воздушных масс и фронтов за один срок.  

7. Анализ воздушных масс и фронтов за два последовательных срока. 

8. Анализ фронтогенеза и фронтолиза в зоне фронтов. 

9. Перемещение барических образований и атмосферных фронтов. 

10. Анализ возникновения и развития циклона. 

11. Анализ возникновения и эволюции антициклона. 

12. Анализ синоптических процессов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Струйные течения в атмосфере 



2. Географические и сезонные особенности полей метеовеличин 

3. Признаки прохождения тёплых фронтов через пункт наблюдений 

4. Признаки прохождения холодных фронтов через пункт наблюдений 

5. Влияние рельефа на перемещение и пространственную структуру 

тёплых фронтов 

6. Влияние рельефа на перемещение и пространственную структуру 

холодных фронтов 

7. Использование эмпирических правил перемещения циклонов у 

земли 

8.  Использование эмпирических правил перемещения антициклонов у 

земли 

9. Влияние орографии на перемещение циклонов 

10. Влияние орографии на перемещение антициклонов 

11. Правила, применяемые для прогноза эволюции циклонов 

12. Правила, применяемые для прогноза эволюции антициклона 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Общая гидрология» является ознакомительным, дающим 

первоначальные, общие представления о гидросфере, ее компонентах, 

основных процессах, протекающих в водных объектах. Предусматривается 

дальнейшее углубление знаний в области гидрологии рек и озер, подземных 

вод в курсе «Гидрология рек».  

Основные методы изучения дисциплины: лекционный, лабораторный, 

работа с картой, расчетно-графические работы. 

Данный курс параллельно изучается с дисциплинами: «Геоэкология», «Основы 

метеорологии» и др. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- состав и свойства гидросферы; 

- уравнения водного и теплового балансов водных объектов и их 

бассейнов; 

- основные данные о Мировом океане, его частях, его дне; 

- основные данные о компонентах гидросферы: озерах, ледниках, 

болотах, их географическом распространении и режиме; 

- основы морфологии речных бассейнов; 

- источники питания рек; 

- фазы водного режима водных объектов; 

- о роли зональных и азональных факторов в формировании речного 

стока; 

- о принципах классификации рек; классификацию рек М.И.Львовича; 

Быть компетентным в: 

- в процессах, протекающих в атмосфере, о закономерностях, 

управляющих этими процессами; 

- в понятиях о мировых водных ресурсах, о водных проблемах 

человечества, СНГ, Казахстана; 

- в вопросах гидрологического режима водных объектов; 



- в экологических проблемах, связанных с водными ресурсами и водными 

объектами (в частности Аралом, Каспием, Балхашом). 

должен уметь: 

- проводить на карте водораздельные линии, работать с картами 

бассейнов рек; 

- определять морфометрические характеристики бассейнов рек, 

речных систем; 

- рассчитывать характеристики годового стока рек, переходить от 

одних характеристик к другим. 

Изучение курса базируется на знании дисциплин (включая школьные 

курсы): физика, физическая география, введение в специальность. 

Смежные дисциплины: основы гидрометрии, геодезия, основы 

метеорологии, геофизика. 

Преподавание дисциплины формирует следующие компетенции: 

Инструментальные: Имеет представление об основных учениях в 

области естественных и социально-экономических наук, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умеет использовать 

методы этих наук в различных видах профессиональной деятельности. 

Способен творчески подходить к анализу научной литературы, комментировать 

исторические источники; развивать навыки критического восприятия и 

осмысления современной социокультурной реальности. Знает основные 

природные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и природную среду. 

Системные: Знает и понимает физические и химические процессы, 

протекающие в атмосфере и гидросфере; способен устанавливать эмпирические 

зависимости и закономерности. Умеет идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; владеет способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

Пререквизиты: 

в объёме школьной программы:  

 физическая география; 

 физика; 

 математика. 

Постреквизиты:  

 Агрометеорология; 

 Экономическая метеорология; 

 Опасности и риски в метеорологии; 

 Климатология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретический материал по дисциплине включает 14 разделов: 



№ Название тем 

1 Вводные сведения 

2 Гидросфера. Наука Гидрология 

3 Понятие о водном и тепловом балансе 

4 Водные ресурсы и водные проблемы 

5 Сведения о Мировом океане 

6 Сведения об озерах 

7 Сведения о ледниках 

8 Сведения о болотах 

9 Гидрографическая сеть, ее звенья, речная система 

10 Речной бассейн 

11 Долины рек 

12 Русла рек, русловые образования 

13 Гидрологический режим рек 

14 Источники питания рек. Фазы водного режима.  Классификация 

рек 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины: 

дать сведения о составе и свойствах гидросферы, отдельных её 

компонентах, о водных ресурсах планеты и отдельных её частей, использование 

водных ресурсов. 

Задача преподавания дисциплины – ознакомить слушателей с 

гидрологическими явлениями и процессами водных объектов в неразрывной 

связи с географической средой и биосферой, находящихся в непрерывном 

взаимодействии между собой, без которых невозможно решение как вопросов 

комплексного использования и охраны водных ресурсов – с одной стороны, так 

и полного познания биологических процессов и жизнедеятельности организмов 

в гидросфере – с другой. Ознакомить с основами гидрометрических измерений 

и расчетов.  

Дисциплина «Общая гидрология» дает общие сведения о гидросфере и её 

компонентах: Мировом океане, ледниках, озерах, реках, болотах, 

первоначальные сведении о явлениях и процессах, в объектах гидросферы. Эти 

знания будут углублены при изучении «Гидрология рек» и спецдисциплин. В 

отличие от «Гидрологии рек» определенное место здесь отводится Мировому 

океану, взаимодействию океана и атмосферы. 

Жизнь человека тесно связана с водой; на берегах крупных рек 

зарождались древнейшие цивилизации человечества. 

Современная гидрология начала активно развиваться с создания  в1919 г. 

Российского, а с 1926 года Государственного гидрологического института 

(ГГИ).  В 1929 г. была организована Гидрометеорологическая служба 

Советского Союза в  составе которой республиканское управление Казахской 



ССР. С организацией и развитием гидрологической сети наблюдений за 

элементами водного режима водных объектов и накопленных знаний о них и 

происходило дальнейшее развитие гидрологии. Знание закономерностей и 

процессов, происходящих в водном потоке позволяет успешно развиваться 

различным отраслям экономики, рационально и бережно использовать водное 

объекты. Такие инженерные задачи, как перераспределение стока, комплексное 

использование водных ресурсов, гидротехническое строительство и т.п. 

невозможно решать без теоретических основ движения водного потока и 

перенос твердого материала реками и каналами. Обводнение и осушение 

территорий, проблема заиления водохранилищ, наводнений и различных 

рисков, связанных с водным и ледовым режимом рек, все эти вопросы являются 

предметом исследований специалистов гидрологов. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вводные сведения 

Вода на Земном шаре.  Распределение воды на земном шаре. Водные 

ресурсы и гидроэкологические проблемы. Круговорот воды в природе. Схема и 

баланс малого и большого круговорота. Внутриматериковый влагооборот. 

Основные физические и аномальные свойства воды. 

 

Гидросфера. Наука гидрология 

Гидросфера как объект изучения гидрологии. Водные ресурсы Земного 

шара. Водные ресурсы Казахстана. Водообеспеченность территорий. Наука 

гидрология, гидрологические дисциплины. Краткая история развития 

гидрологии. Методы исследования гидрологии.  

 

Понятие о водном и тепловом балансе 

Водный баланс Земного шара. Водный баланс водных объектов и их 

бассейнов. Управление водного баланса водных объектов и бассейнов. 

Компоненты водного баланса, их определение. Тепловой баланс земного шара. 

Тепловой баланс водных объектов и их бассейнов, его компоненты. Принципы 

их определения. Размерность.  

 

Водные ресурсы и водные проблемы 

Запасы воды Земного шара. Водные ресурсы мира и  их использование. 

Распределение водных ресурсов в мире. Водные проблемы мира и пути 

решения. Управление водными ресурсами. Водные ресурсы Казахстана и их 

использование. Проблемы использования водных ресурсов. 

 

Сведения о Мировом океане 

Мировой океан, его деление. Границы океанов. Моря. Батиграфическая 

кривая. Теория плит. Дно океана.  



Мировой океан и его составляющие. Моря и их классификации. Рельеф 

дна Мирового океана. Общая схема течений в Мировом океане. Влияние 

течений на климат континентов. Водный баланс всемирного океана. 

 

Сведения об озёрах 

Определение озера. Типы озер по котловинам, проточности, термическим 

особенностям. Части озерной котловины. Гидрологический режим озер, 

уровенный режим озёр. Термика озер. Ледовые явления. Динамические 

явления: течения, волнения, сейши. Биология озер.  

 

Сведения о ледниках 

Определение ледника. Условия образования и существования ледника. 

Снеговая линия. Части ледника. Материковое и горное оледенение. 

Распространение оледенения. Питание и абляция. Вещественный баланс массы 

ледника. Режим ледника. Динамика оледенения. Гидрологическая роль 

ледников. 

 

Сведения о болотах 

Определение болота. Заболоченные земли. Классификации болот. 

Распространение болот. Макро – и микрорельеф болота. Водный баланс. 

Основные черты режима. Гидрологическая роль болот. Последствия осушения 

земель. 

 

Гидрографическая сеть, ее звенья, речная система 

Русловая сеть, речная сеть. Звенья гидрографической сети. Развитие 

гидрографической сети. Гидрографические характеристики бассейна реки. 

Речная система.  Определение речной системы. Исток и устье реки. Участки 

реки. Классификация водотоков системы. Количественные характеристики 

речной системы. 

 

Речной бассейн 

Определение бассейна. Поверхностный и подземный водосборы. 

Морфологические характеристики речных бассейнов. Количественные 

характеристики речных бассейнов.  

 

Долины рек 

Определение долины. Элементы долины. Развитие долин. Типы речных 

долин. Гидрологическая роль долин. Водообмен между долиной и рекой. 

 

Русла рек, русловые образования 

Определение речного русла. Элементы русла. Извилистость и 

разветвленность русел. Русловые образования. Поперечное сечение русла. 

 

Гидрологический режим рек 



Гидрологический режим, его элементы. Гидрограф стока. Питание рек, их 

виды (грунтовое, дождевое, снеговое, высокогорное). Уровень воды, его 

колебания и связь с питанием рек. Водомерные посты, их устройства и типы. 

Весеннее половодье и факторы его определяющие. Зональные и азональные 

факторы формирования стока. Единицы измерения стока. 

 

Источники питания рек. Фазы водного режима.  Классификация рек 

Изменение источников питания по высоте в горах, их характеристика. 

Гидрологическое районирование. Понятие о классификации рек.  Принципы 

классификации. Климатическая классификация рек А.И. Воейкова. 

Классификация по источникам питания М.И. Львовича. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ 

 

1. Определение гидрографических характеристик речной системы. 

2. Определение гидрографических характеристик водосбора. 

3. Определение характеристик годового стока. 

4. Вывод уравнения корреляционной зависимости (прямолинейная 

связь). 

5. Работа с картой. Основные водные объекты СНГ и Казахстана. 

6. Определение среднего слоя осадков на равнинном водосборе. 

7. Расчет испарения с поверхности водоема. 

8. Построение типового гидрографа. 

9. Расчет средних осадков на горном водосборе. 

10. Определение основных морфометрических характеристик озера. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Материалы по лаб. работ 1. 

2. Теоретический материал по теме: Вводные сведения. 

3. Теоретический материал по теме «Океан, озера». 

4. Материал по лаб. работе 2. 

5. Материалы по лаб. раб. 3. 

6. Теоретический материал по темам «Ледники, болота». 

7. Теоретический материал по морфологии речных бассейнов. 

8. Теоретический материал по режиму рек. 

9. Особенности выделения источников питания стока горных рек. 

10. Основные стоковые характеристики водотоков. 
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Дополнительная: 

1. Орлов В.Г. Основы гидрологии суши. Учебное пособие. – Л.: 

ЛГМИ, 1976. – 77 с. 

2. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 422 с. 

3. Плащев А.В., Чекмарев В.А. Гидрография СССР. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1978.- 287 с. 

4. Самохин А.А., Соловьева Н.Н., Догановский А.М. Практикум по 

гидрологии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 

5. Гальперин Р.И. Материалы по гидрографии Казахстана. Части 1, 2 и 

3. Учебное пособие. – Алматы: КазГУ, 1997. – 90 с. 

6. Истошин  Ю.В. Океанология -  Л.: Гидрометеоиздат, 1956. – 304 с. 

7. Жуков Л.А. Общая океанология. -  Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 376 

с. 

8. Физическая география материков и океанов. Под редакцией А.М. 

Рябчикова. – М.: Высшая школа, 1988 – 592 с. 

9. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В. Практикум по 

гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. – М.: Агропромиздат, 1988. – 

224 с. 

10.  Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. «Современные проблемы 

гидрологии». Москва. Издательство: Академия 2008.-322 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В последние десятилетия геоинформационные системы стремительно 

проникают практически во все сферы человеческой деятельности, связанные с 

пространственным анализом и моделированием природопользовательских 

процессов. Метеорология является одним из потенциальных потребителей 

геоинформационных технологий, что обусловлено большими объемами 

используемой в ней пространственной информации, сложностью и 

специфичностью её обработки. 

Дисциплина «Геоинформационные системы в метеорологии» (ГИС в 

метеорологии) предназначена для формирования конкурентных преимуществ у 

будущих специалистов метеорологов в виде компетенций в области построения 

геоинформационных структур, функций и методов управления данными, их 

анализа, приспособленных для обработки разнородных, неупорядоченных 

потоков информации в области метеорологии. 

Курс «Геоинформационные системы в метеорологии» (ГИС в 

метеорологии) содействует дальнейшему развитию у студентов таких качеств 

личности, как ответственность, целеустремленность, толерантность, 

стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, 

способность принимать организационные решения в различных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать 

собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 

первых и устранения последних, и формирование общекультурных 

(общенаучных, социальных, информационных и т.п.) компетенций. 

Важность изучения данной дисциплины определяется актуальностью и 

востребованностью комплексных методических, информационных и 

программных решений, обеспечивающих эффективную реализацию 

метеорологических задач в рамках единого информационного поля. 

В результате изучения данной дисциплины студент должензнать: 



 современные концепции геоинформационных технологий; 

 закономерности организации и способы поддержки 

геоинформационных систем; 

 методы их эффективного использования при решении задач. 

 методики построения геоинформационных систем; 

 способы поддержки ГИС; 

 способы эффективного их применения в метеорологии. 

Студент должен уметь: 

 использовать полученные знания при решении задач организации и 

представления пространственных данных в ГИС «Метео»; 

 решать задачи организации и представления пространственных 

данных; 

 управлять современными информационными системамив 

метеорологии; 

 формировать и использовать распределённые базы данных; 

 пользоваться автоматизированным рабочим местом метеоролога; 

 работать с комплексом технических средств и программных 

продуктов ГИС «Метео». 

Студент должен владеть: 

 возможностями эффективного использования ГИС в процессе 

решения стоящих задач в метеорологии.; 

 комплексами технических средств, используемых при 

формировании и поддержке геоинформационных систем; 

 Современными информационными системами в метеорологии. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курсов 

«Информационные системы», «Высшая математика», «Синоптическая 

метеорология», «Космическая метеорология». Смежными дисциплинами 

являются: «Региональная синоптическая метеорология», «Спец. методы 

прогноза погоды», «Долгосрочные прогнозы погоды». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Определение и концепция ГИС 

2 
Общее описание ГИС. Элементы карты. Базовые операции для 

работы с изображениями в ГИС 

3 Применение ГИС и ДЗ в области наук о Земле  

4 Карта как основа ГИС. Источники ее создания 

5 
Представление географической информации в ГИС. Цифровые 

модели данных 

6 Данные и методы ГИС 

7 Структура ГИС. Ввод и вывод пространственной информации в ГИС 

8 Функциональные возможности ГИС и элементы ГИС-технологий 



9 Создание и управление большими базами данных в ГИС 

10 Современные информационные системы в метеорологии 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Предмет изучения, задачи, методы, курса. Связь с другими 

дисциплинами. Цель, принципы, основные задачи и схема геоинформационных 

систем. Роль современных геоинформационных технологий в процессе 

развития современной науки. Важность роли геоинформационных технологий в 

развитии современного общества. Основные этапы развития ГИС –технологий.  

Методы изучения предмета: наблюдение и эксперимент, статистический 

анализ, физико-математическое моделирование.  

Географическая информационная система подразумевает работу с 

пространственными объектами, положение которых описывается системой 

координат, т.е. для ГИС характерны методы присущи географической науке, 

которая изучает и представляет закономерности присущие природным и 

антропогенным объектам в пределах географической оболочки земли. 

Географическая оболочка земли включает : лито- ,гидро- , био- , атмосферы – 

пределы проникновения жизни. 

Современная ГИС: 

 интегрирует пространственную и любые иные типы информации;  

 предлагает единую концептуальную, методическую и 

технологическую основу для организации географически координированных 

данных;  

 позволяет рассматривать данные, основанные на признаках 

географического взаиморасположения объектов (близости/удаленности) в 

реальном окружающем нас мире;  

 предлагает новые, более близкие к аналоговым и потому легко 

воспринимаемые, способы манипулирования и отображения данных 

(посредством картографических образов).  

Студенты, изучая данный курс, знакомятся с историей развития ГИС 

технологий, приходят к пониманию необходимости его изучения для 

оперативного решения задач в области метеорологии 

Лекционные занятия расширяют и закрепляют занятия лабораторные, в 

ходе которых студенты индивидуально сдают теория, расчёты и в ряде случаев 

получают индивидуальные задачи. Сдача теории имеет форму собеседования, в 

ходе которого определяются слабые места, даётся рекомендация по их 

заполнению качественными знаниями. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Определение и концепция ГИС 



Характерные особенности и структура ГИС. Определения ГИС и 

примеры их применения. Преимущества машинного представления 

информации. Концепция архитектуры ГИС. Факты и правила при её создании. 

Основные способы обработки картографической информации в ГИС. 

Грамматика и морфологическая система языка карты.  

Способы картографического изображения пространственной информации 

в ГИС. Растровая и векторная модели. Их общая характеристика. Топология 

данных в ГИC. Основные пространственные операции в ГИС. Тематические 

слои. Координатные системы и общие регистрационные точки покрытия. 

Регистрация поступающих данных.  

 

Общее описание ГИС. Элементы карты.  

Базовые операции для работы с изображениями в ГИС 

Элементы карты. Первичные и вторичные объекты покрытия. 

Полигональная и линейно-узловая топология. Структура покрытия. Файлы баз 

данных. Номера внутренних идентификаторов. Пользовательские 

идентификаторы. Основные виды допусков в ГИС. 

Типы тематических карт в ГИС. Их общая характеристика. Легенда, 

топографические знаки. Их классификация.  

Базовые операции для работы с изображениями в ГИС. Обработка 

картографической информации в процессе создания ГИС. 

Комплексы технических средств, используемых при формировании и 

поддержке геоинформационных систем. 

 

Применение ГИС и ДЗ в области наук о Земле 

Современный уровень технологий ГИС и ДЗ и основные направления 

практического их применения. Мониторинговые исследования. Глобальные, 

национальные, региональные и муниципальные ГИС-проекты. 

 

Карта как основа ГИС. Источники ее создания 

Основные понятия, свойства, особенности, элементы карты. 

Классификация карт по масштабу, пространственному обхвату и содержанию. 

Источники создания карт. Астрономо-геодезические данные, картографические 

источники, данные дистанционного зондирования, натурные измерения, 

гидрометеорологические наблюдения, текстовые источники. Математическая 

основа карт. Понятие эллипсоида. Масштабы карт: главный, частный. Понятие 

о картографических проекциях. Искажения в картографических проекциях. 

Эллипс искажений. Классификация проекций по типу искажений и виду 

нормальной картографической сетки. Выбор проекций. Некоторые 

общеупотребительные проекции для карт мира, полушарий, материков и 

России. Проекции топографических карт. Координатные сетки. Компоновка. 

 

Представление географической информации в ГИС.  

Цифровые модели данных 



Информационное обеспечение ГИС, источники пространственных 

данных. Позиционная и атрибутивная составляющая пространственных 

данных. Понятие пространственного объекта. Базовые типы пространственных 

объектов (точка, линия, полигон). Понятие слоя. Послойный принцип 

организации пространственных данных. Цифровая модель данных как способ 

организации пространственных данных в ГИС. Основные виды цифровых 

моделей: векторные, растровые, TIN. Векторная модель. Представление 

пространственных данных и их взаимосвязей в векторно-топологической 

модели данных. Понятие топологии. Основные топологические понятия: 

связность, образование полигонов из набора дуг, смежность. Возможности, 

предоставляемые векторно-топологическими моделями данных. Растровая 

модель: структура, назначение, точность, использование растровых данных, две 

категории растровых данных (изображения и тематические данные), виды 

растрового анализа. Географическая привязка растра.TIN-модель: определение, 

свойства, элементы TIN-модели и этапы ее создания, принцип Делоне, 

топология в TIN, визуализация TIN, анализ в TIN. Факторы, влияющие на 

выбор цифровой модели данных. Форматы хранения данных в ГИС (растровые 

и векторные, внутренние и обменные), их сравнение. Наиболее 

распространенные растровые и векторные форматы данных. 

 

Данные и методы ГИС 

Оцифровка карт. Получение данных из других источников и конвертация 

в ГИС пространственно привязанных данных. Запросы и вычисления в 

семантике. 

Пространственный анализ геоданных средствами ГИС. Возможности и 

ограничения сеточных моделей. Комплексирование различных методов 

обработки данных.  

ГИС-визуализация результатов непространственной обработки данных. 

Псевдотрёхмерное моделирование и визуализация. 

Генерализация. Сущность и факторы генерализации. Виды 

генерализации. Содержательное подобие и геометрическая точность. 

Приоритетность содержательного подобия над геометрической точностью при 

генерализации карты. Возможности автоматизации процессов генерализации. 

 

Структура ГИС. Ввод и вывод пространственной информации в ГИС 

Подсистемы ГИС: подсистемы ввода пространственной информации, 

хранения, обработки, анализы и вывода. Технология ввода графической 

информации в ГИС: устройства ввода (дигитайзер, сканер), способы ввода 

графической информации (цифрование с использованием дигитайзера; 

векторизация по «подложке»). Преобразование форматов данных: векторно-

растровое и растрово-векторное (векторизация). Вывод пространственной 

информации в ГИС. Графическая визуализация данных: электронные и 

компьютерные карты, электронные атласы. Цветовые модели, используемые 

графическими устройствами вывода. Мультимедийная визуализация 



информации: картографическая анимация, виртуальное картографирование, 

«облет» местности. 

 

Функциональные возможности ГИС и элементы ГИС-технологий 

Обзор функциональных возможностей ГИС. Классификация ГИС по 

функциональным возможностям: профессиональные, настольные, справочные. 

Примеры популярных коммерческих ГИС-пакетов.Интернет-ГИС. 

Геоинформационные ресурсы. Проблема доступа и управления 

геоинформационными ресурсами. Элементы ГИС-технологий: преобразование 

систем координат, работа с таблицами, операции пространственного анализа 

(операции наложения, буферизации, агрегирования объектов). Построение 

атрибутивных и пространственных запросов, типы взаимосвязей между 

пространственными объектами. Обеспечения топологической совместимости. 

Операции с растровыми слоями (анализ близости, расстояния, анализ 

видимости/невидимости, анализ сетей, операции «картографической алгебры»). 

Создание подписей на карте. Методы создания тематических карт в ГИС. 

Методы классификации объектов по их атрибутивному параметру. 

Геокодирование. 

 

Создание и управление большими базами данных в ГИС 

Организация данных в ГИС. Банки и базы данных в ГИС. Основные 

этапы создания БД. Системы управления базами данных (СУБД). 

Иерархическая, реляционная, сетевая и даталогическая модели данных 

ГИС. Их общая характеристика. Требования к базе данных (БД). Уровни 

проектирования БД. Реляционные СУБД. Общие принципы организации 

атрибутивной информации в реляционных СУБД. Модели построения 

взаимоотношений между атрибутивной и пространственной графической 

информацией: геореляционная и объектно-ориентированная. Показатели 

качества данных в ГИС: позиционная точность данных, точность атрибутивных 

данных, логическая непротиворечивость, полнота, наличие информации о 

данных (метаданные). Типы ошибок в БД ГИС: графические ошибки, ошибки 

атрибутов, ошибки согласования графики и атрибутов. 

Физическое проектирование БД в ГИС. 

 

Современные информационные системы в метеорологии 

Цель и принципы создания ГИС «Метео». Основные понятия и 

определения. Концепция её архитектуры. Банк данных ГИС «Метео». 

Распределённые базы данных. Автоматизированное рабочее место метеоролога. 

Комплекс технических средств и программных продуктов ГИС «Метео». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Подготовка исходных данных для построения геоинформационных 

карт.  

2. Геопространственная привязка растровых изображений. 



3. Векторизация полученных растровых слоев Оцифровка растровых 

карт. 

4. Проверка топологии для созданных векторных слоев, их 

редактирование. Создание структуры БД, ввод атрибутивной информации, 

экспорт векторных слоев пространственных данных в шейп-файлы. 

5. Создание интерактивной электронной карты. Добавление тем на 

карту, создание легенд, подписей объектов. Выполнение операций оверлея на 

полученных слоях с целью получения новых пространственных данных. 

6. Редактирование данных в атрибутивных таблицах. Идентификация 

объектов. Запросы к данным. Получение статистики для выбранных 

пространственных объектов. Создание компоновки карты. 

7. Создание и управление реляционными базами данных в ГИС. 

8. Создание сеточных карт.  

9. Построение изолинейных карт. 

10. Создание тематических карт в ГИС «Метео». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Роль современных геоинформационных технологий в процессе 

развития современной науки. 

2. Программная среда создания ГИС. 

3. “MapInfo”, её структура и возможности. 

4. “ArcGIS”, возможности ее применения для решения 

метеорологических задач. 

5. Создание и управление большими базами данных в ГИС. 

6. Навигационные системы GPS и ГЛОНАС. Их достоинства и 

недостатки. 

7. ГИС «Метео». Концепция и архитектура. Её роль в изучении 

атмосферных процессов. 

8. Теория обработки изображений в процессе создания ГИС. 

9. Экспертные системы. Перспективы их использования в ГИС. 

10. Системы искусственного интеллекта. Перспективы их использования 

в ГИС. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Климатология» предназначена для студентов 

специальности «Метеорология», в ней раскрывается основные содержание 

науки о климате Земли, о факторах, его формирующих, роли циркуляции 

атмосферы и океана, особенностях географического распределенения климатов, 

о колебаниях и современных изменениях климата. Дисциплина 

«Климатология» содействует получению широкого базового высшего 

образования, способствует дальнейшему развитию личности. 

После изучения дисциплины  студенты должны знать: 

 роль астрономических и геофизических факторов в формировании 

климата; 

 физическую сущность процессов, формирующих климат; 

 принципы климатических классификаций;  

 описание климатов различных поясов Земли. 

Уметь: 

 оценивать климатические ресурсы различных районов Земного шара;  

 объяснять влияние материков и океанов на формирование 

глобального и регионального климатов. 

Владеть: 

 навыками анализа климатических рядов для выявления временных 

тенденции;  

Быть компетентными при объяснении причин и факторов современных 

изменении и колебаний регионального и глобального климата.  

Предметы, предшествующие изучению данной дисциплины: 

«Математика», «Физическая метеорология», «Методы метеорологических 

измерений», «Синоптическая метеорология». Смежными дисциплинами 



являются «Синоптическая метеорология», «Аэрология», «Космическая 

метеорология». 

Программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

лабораторных работ для закрепления у студентов основных положений 

теоретического курса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Основные факторы формирования климата 

2 Циркуляционные факторы формирования климата 

3 Общая циркуляция океана и ее влияние на климата 

4 Поле температуры и факторы, его определяющие 

5 Поля влажности и облачности, их роль в формировании климата 

6 Классификация климатов 

7 Мезо-и микроклимат  

8 Изменения и колебания климата 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью изучения дисциплины «Климатология» является получение 

студентами фундаментальных знаний в области формирования, колебаний и 

изменений климата Земного шара; классификации климатов и их 

географического рапределения. 

Основная задача дисциплины – дать фундаментальные представления о 

том, как солнечная энергия, поступающая к Земле, преобразуется в 

кинетическую энергию движения атмосферы и океана, каким образом создается 

географическое распределение климатов земного шара. Рассматриваются 

свойства климатической система, ее энергетика, возможные антропогенные 

изменения климата в связи с ростом концентрации парниковых газов. 

Обсуждается взаимодействие океана и атмосферы, особенно в области 

энергоактивных зон. 

Для наглядной иллюстрации действия климатообразующих факторов 

рассматриваются поля температуры, влажности и облачности. 

Климатология на протяжении столетий развивалась как географическая 

наука, призванная, вместе с другими географическими науками, дать описание 

территорий для дальнейшего их использования, для ведения военных действий 

и т.д. В основу знаний были положены регулярные летописи и гражданские 

записи, записки негоциантов, капитанов, путешественников.  

Кругосветные и межконтинентальные плавания привели к обогащению 

знаниями об особенностях общей циркуляции атмосферы: появились 

представления о господстве в Европе ветров западных направлений (западный 



перенос), о преимущественно восточных ветрах (пассатах) в значительной 

части тропиков. 

Однако по настоящему научной основой послужили данные всемирной 

сети метеорологических станций, которая постепенно, в несколько этапов, была 

организована Всемирной метеорологической организацией лишь в начале 20 

века. Накопление данных наблюдений послужило основой получения 

эмпирических данных о состоянии климата и его изменениях.  

Югославский астроном М.Миланкович в 30-40-х годах разработал 

теорию изменений климата, связав их с изменениями сезонного 

перераспределения солнечной энергии, поступающей от Солнца. 

Принципиальную роль в становлении теории климата сыграли работы 

советского ученого М.И. Будыко и японского ученого С. Манабе, работавшего 

в США. Концепция происходящих в современную эпоху изменений климата 

базировалась на идее о том, что сжигаемое топливо способствует обогащению 

атмосферы так называемыми парниковыми газами (СО2, СН4, О3, N2O, фреоны 

и др., газами, влияющими на прозрачность атмосферы в диапазоне 

электромагнитного излучения, испускаемого поверхностью Земли и 

атмосферой). Именно М.И.Будыко и С.Манабе стали лидерами концепции 

антропогенного потепления климата на протяжении последующих нескольких 

десятков лет. 

Огромным организационным достижением современной климатологии 

стало создание Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (Intergovernmental Panel on Climate Change), в рамках которой 

происходит координация изучения динамики климата, изучается адаптация 

хозяйства и общества к происходящим изменениям. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные факторы формирования климата  

Астрономические и геофизические факторы формирования климата. 

Энергетические факторы формирования климата. Солярный климат земли – 

приход солнечной радиации на верхнюю границу атмосферы.Поступление 

солнечной радиации на земную поверхность. Радиационный баланс земной 

поверхности. Тепловой баланс земной поверхности и системы земля – 

атмосфера. Основные закономерности географического распределения и 

временной изменчивости составляющих радиационного и теплового баланса 

земной поверхности. Деятельная поверхность и ее влияние на формирование 

климата. Влияние снежного и ледового покрова на климат. Влияние 

распределения суши и моря на климат. 

 

Циркуляционные факторы формирования климата  

Основные особенности и свойства общей циркуляции атмосферы. 

Характерные черты преобладающей зональной циркуляции. Зональная 

циркуляция в тропосфере и стратосфере. Циклоническая деятельность, поле 

давления и циркуляция воздуха у земли. Струйные течение. Циркуляция 



атмосферы в тропической зоне: пассаты, внутритропическая зона 

конвергенции, тропические циклоны. 

Муссонная циркуляция. Муссоны тропических и внетропических широт. 

Планетарные длинные волны (волны Россби). Повторяемость циклонов и 

антициклонов. Центры действия атмосферы. 

 

Общая циркуляция океана и ее влияние на климата 

Основные океанические течения Мирового океана, перенос тепла 

океаническими течениями. Явления Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. 

Крупномасштабные колебания температуры воды Мирового океана. Северо-

Атлантическое, Северо-Техоокеанское колебания, их роль в формировании 

климата. Арктическое колебание и его влияние на климат. 

 

Поле температуры и факторы его определяющие 

Географическое распределение и временная изменчивость температуры 

воздуха на Земном шаре. Зональное поле температуры в нижних слоях 

атмосферы и на высотах. 

Влияние термических свойств материков и океанов на поле температуры. 

Океанический и континентальный типы климатов. Индексы 

континентальности. 

 

Поля влажности и облачности, их роль в формировании климата 

Основные характеристики поля влажности. Пространственно-временное 

распределение характеристик влажности и осадков. Совместное влияние 

термического режима и режима увлажнения на климат. Засухи. 

Горизонтальный перенос влаги в атмосфере. Влагосодержание 

атмосферы. Влагооборот в атмосфере. Баланс влаги на континентах. 

Полуэмпирическая теория влагооборота. 

 

Классификация климатов 

Назначение климатических классификаций для научных и прикладных 

задач. Различие понятий «классификация» и «районирование». Первые 

климатические классификации. Классификация Кеппена, ее достоинства и 

недостатки. Ландшафтно–ботаническая классификация Л.С.Берга. 

Генетические классификации (Б.П. Алисова, М.И. Будыко и А.А. Григорьева). 

Распределение главнейших характеристик климата в различных частях 

земного шара по результатам классификаций. 

 

Мезо- и микроклимат 

Понятие о мезо - и микроклимате. Микроклимат как явление приземного 

слоя атмосферы. Влияние рельефа, растительности, водоемов, зданий на 

микроклимат. Мезоклимат города. Влияние большого города на распределение 

температуры, облачности, осадков.  

 



Изменения и колебания климата 

Изменчивость климата, изменения и колебания климата. Современные 

естественные и антропогенные изменения климата. Изменение характера 

деятельной поверхности Земли; урбанизация, аэрозольное, газовое и тепловое 

загрязнение атмосферы. Изменение концентрации CO2 и других малых 

примесей в результате деятельности человека. Современные сценарии 

изменения климата в будущем. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Гистограмма  распределения метеорологическихвеличин и анализ. 

2. Расчет основных статистических характеристик климатических рядов 

и оценка их точности. 

3. Оценка влияния астрономических факторов на инсоляцию в 

различных широтных зонах. 

4. Широтное распределение средней зональной температуры в 

приземном слое. 

5. Анализ временого хода температуры воздуха.  

6. Расчет линии тренда временого хода температуры воздуха. 

7. Анализ временого хода осадков.    

8. Расчет линии тренда временого хода осадков. 

9. Расчет и анализ индексов континентальности климата. 

10. Климатическое описание территории. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. История развития климатологии. 

2. Циркуляция атмосферы в тропической зоне.  

3. Тропические циклоны, географические и сезонные особенности их 

распределния. 

4. Мезо- и микроклимат. Роль рельефа в формировании микроклимата. 

5. Основные течения Мирового океана. 

6. Явление Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. 

7. Человек и климат. 

8. Влагооборот и его влияние на климат. 

9. Современные изменения климата. 

10. Международное сотрудничество в области изучения современных 

изменений климата. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 



1. Дроздов О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В., Раевский А.Н., 

Смекалова Л.К., Школьный Е.П. Климатология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989.  

– 568 с. 

2. Кислов А.В. Климатология с основами метеорологии: учебник для 

студентов учреждений высшего образования. – М.: Академия, 2016. – 221 с. 

3. Толмачева Н.И., Крючков А.Д. Взаимодействие атмосферы и океана. 

Учебное пособие. – Пермь: Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 2015. – 238 с. 

4. Дмитриев А.А., Белязо В.А. Космос, планетарная климатическая 

изменчивость и атмосфера полярных регионов. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2006. 

5. Белов Н.Ф., Васильев В.А. Практикум по климатологии.                                             

– Л. Гидрометеоиздат, 1990. 

6. Подрезов О.А. Климатология – Бишкек, 2000. 

7. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М. – 

МГУ: Наука, 2012. – 592с. 

 

Дополнительная: 

1. Говорушко С.М. Взаимодействие человека с окружающей средой. – М.: 

Академический проект, Киров: Константа, 2007. 

2. Кароль И.Л., Катцов В.М., Киселев А.А., Кобышева Н.В. О климате по 

существу и всерьез. – СПб.: Главная геофизическая обсерватория им. А.И. 

Воейкова, 2008.  

3. Воробьев А.Е., Пучков Л.А. Человек и биосфера: глобальные 

изменения климата. Учебник для вузов в 2-х частях. – М. Издательство РУДН, 

2006. 

4. Логинов В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата: 

причины и следствия. – Тетра системс, 2008. 

5. Изменение климата. Обобщающие доклады. Всемирная 

метеорологическая организация, ЮНЕП.  

6. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1980. 

7. Климатический справочник СССР, Ч.1-3. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

8. Кароль И.Л. Введение в динамику климата Земли. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1988. 

9. Кондратьев Х.Я. Глобальный климат и его изменения. – М.: Наука, 

1987. 

10. Дроздов О.А., Григорьева А.С. Влагооборот в атмосфере.                                          

– Л.: Гидрометеоиздат, 1986.  

11. Тронов М.В. Ледники и климат. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 

 

 

http://fluger.org/library/climatology/51-climatology.html
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/klimat/tolm_ocean_atmosphere_interaction.pdf
http://fluger.org/library/climatology/48-about-climat.html
http://fluger.org/library/climatology/48-about-climat.html
http://fluger.org/library/climatology/47-climat-change.html


АМ 4302 АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

Объем - 2 кредита 

 

Авторы: 

Ахметова С.Т. - старший преподаватель факультета географии и 

природопользовании кафедры метеорологии и гидрологии 

Шушарина Л.М. - старший преподаватель факультета географии и 

природопользовании кафедры метеорологии и гидрологии 

 

Рецензенты: 

Скакова А.А. - к.г.н. Директор ДГП на ПХВ НИИ «Проблем Экологии» 

Асылбекова А.А. - PhD, ведущии специалист Департамента 

международного сотрудничества Казахского национального  

университета им. аль-Фараби  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью курса «Авиационная метеорология» является подготовка 

специалистов, владеющих глубокими теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для качественного проведения 

метеорологического обеспечения полетов с целью повышения безопасности, 

регулярности и экономической эффективности воздушных перевозок. 

Основная задача курса – изучение вопросов влияния метеорологических 

условий на деятельность авиации, теоретических и методическим основ 

метеорологического обеспечения полетов. 

Студент должен знать основные летно-технические характеристики 

воздушных судов современной гражданской авиации и их зависимость от 

состояния атмосферы, условия полетов на различных высотах и в разных 

географических районах, порядок метеорологического обеспечения 

гражданской авиации и регламентирующие документы. 

Студент должен уметь грамотно анализировать аэросиноптические 

материалы и подготавливать необходимую метеорологическую документацию, 

оценивать возможность возникновения сложных метеорологических условий и 

опасных для авиации атмосферных явлений. Хорошо ориентироваться в 

особенностях метеорологического обеспечения полетов авиации различного 

применения.  

Изучение курса «Авиационная метеорология» базируется на знаниях 

студентов, полученных в результате усвоения курсов: Физической 

метеорологии, Динамической метеорологии, Радиометеорологии, Физики, 

Математики. Смежными дисциплинами, изучение которых тесно связано с 

изучением «Авиационной метеорологии», являются: Синоптическая 

метеорология, Аэрология и Спутниковая метеорология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 



 

№ Название темы 

1 Введение 

2 Основы аэродинамики самолетов  

3 Влияние физического состояния атмосферы на полеты ВС 

4 Влияние ветра на полет воздушного судна 

5 
Влияние атмосферной турбулентности, облачности и 

ограниченной видимости на полеты воздушного судна 

6 

Обледенение самолетов и его влияние на полеты воздушного 

судна 

Влияние конвективных явлений на деятельность авиации 

7 
Классификация воздушных судов и аэродромов Гражданской 

Авиации. Классификация полетов 

8 
Организация работы авиационных метеорологических станций 

(АМСГ) 

9 Метеорологическое обеспечение полетов гражданской авиации 

10 
Порядок метеорологического обеспечения полетов в 

Гражданской Авиации 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Авиационная метеорология – прикладная отрасль метеорологии, 

изучающая влияние метеорологических величин и атмосферных явлений на 

авиационную технику и деятельность авиации и разрабатывающая 

теоретические основы метеорологического обеспечения полетов. Главной 

задачей авиационной метеорологии является разработка вопросов обеспечения 

безопасности полетов, регулярности движения воздушных судов и 

эффективного применения авиационной техники в различных условиях погоды.  

Авиационная метеорология связана с рядом областей авиационных 

знаний – аэродинамикой, теорией самолетовождения, воздушной навигацией и 

т.д., а также с космонавтикой. Связь авиационной метеорологии с данными 

областями знаний вполне закономерна. Без нее нельзя глубоко познать 

физическую сущность влияния атмосферных условий на полеты летательных 

аппаратов, на деятельность авиации в целом. 

Авиационная метеорология тесно связана с другими отраслями 

метеорологической науки – физикой атмосферы, синоптической 

метеорологией, аэрологией. Она использует достижения указанных отраслей 

метеорологии для решения авиационно-прикладных вопросов. 

Авиационная метеорология развивалась в непрерывной связи с 

метеорологией и авиацией. До авиации широкое развитие получило 

воздухоплавание – передвижение по воздуху на управляемых и неуправляемых 

аппаратах легче воздуха. Можно сказать, что воздухоплавание подготовило 

почву для авиации.  



В истории авиационной метеорологии можно условно выделить 

несколько периодов. 

Первый период истории авиационной метеорологии (1910 – 1940 гг.) 

характеризуется использованием материалов наблюдений у поверхности земли, 

приземных синоптических карт, косвенных методов аэрологии и 

шаропилотных данных о ветре на высотах в ясную погоду. 

Второй период истории авиационной метеорологии (1940 – 1950 гг.) был 

периодом широкого использования при метеообеспечении полетов карт 

барической топографии и данных разведки погоды, централизации 

информационной и прогностической работы, дальнейшего развития научных 

исследований по проблемам метеорологических условий полетов на различных 

высотах. 

Третий период истории авиационной метеорологии (с 60-х годов) 

характеризуется дальнейшим техническим оснащением оперативных 

метеоподразделений, обеспечивающих авиацию; получением и использованием 

метеоинформации от метеорологических радиолокаторов и искуственных 

спутников Земли; применением электронных вычислительных машин для 

составления авиационных прогностических карт погоды. Еще больше 

централизуется сбор и распространение метеоинформации. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основы аэродинамики самолетов  

Причины возникновения подъемной силы. Обтекание тел при различных 

скоростях полета. Понятие о сжимаемости воздуха. 

Горизонтальный полет самолетов. Набор высоты и понятие о потолках 

самолета. Планирование самолета. Этапы взлета и посадки воздушного судна 

(ВС). Режимы полетов вертолетов.  

 

Влияние физического состояния атмосферы на полеты ВС 

Стандартная атмосфера, использование ее параметров в деятельности 

авиации. Понятие о стандартной высоте и приведение результатов летных 

испытаний к условиям стандартной атмосферы. Способы определения высоты 

полета. Система эшелонирования самолетов при полетах на воздушных 

трассах. Определение безопасной высоты полета. 

Воздушная скорость и способы ее определения. Влияние температуры 

воздуха на показания указателя воздушной скорости. 

Влияние температуры и плотности воздуха на скорость полета, тягу 

двигателя, потолок самолета и на расход топлива. Влияние температуры и 

плотности воздуха на взлет, полет  и посадку ВС. 

Учет отклонения температуры воздуха от стандартного значения при 

определении потолка самолета. 

Изменчивость температуры воздуха на больших высотах и ее влияние на 

основные летно-технические характеристики самолетов. 

 



Влияние ветра на полет воздушного судна 

Влияние скорости и направления ветра на путевую скорость и 

направление полета. Навигационный треугольник скоростей. Понятие об 

эквивалентном ветре. Влияние ветра на взлет и посадку ВС. Сдвиги ветра в 

нижнем слое атмосферы.  

Аэросиноптические условия возникновения сильных сдвигов ветра. 

Прогноз ветра в нижнем слое атмосферы, на высоте круга и в свободной 

атмосфере. 

Струйные течения в атмосфере и их аэронавигационное значение. 

Прогноз горизонтального перемещения оси струйного течения. Прогноз 

скорости максимального ветра и высоты оси струйного течения. 

 

Влияние атмосферной турбулентности, облачности и ограниченной 

видимости на полеты воздушного судна 

Виды атмосферной турбулентности, причины ее возникновения и 

влияние на полет ВС. Перегрузка и болтанка, возникающие при полете в 

турбулентной атмосфере. Влияние турбулентности на взлет, полет и посадку 

ВС. Прогноз болтанки. 

Облачность и видимость как основные факторы, определяющие 

сложность метеорологических условий для полетов авиации. Минимумы 

погоды. Метеорологическая, полетная и посадочная видимость и их 

зависимость от различных факторов. Основные метеорологические явления, 

ухудшающие видимость, и условия полета в них. Условия полетов в облаках 

различных форм и в зонах атмосферных фронтов. Конденсационные следы за 

самолетами. 

 

Обледенение самолетов и его влияние на полеты воздушного судна 

Влияние конвективных явлений на деятельность авиации 

Обледенение как опасное для авиации явление погоды. Классификация 

ледяных отложений. Интенсивность обледенения и ее зависимость от 

микрофизической структуры облаков, режима полетов и типа ВС. 

Метеорологические и аэросиноптические условия обледенения. Особенности 

обледенения скоростных самолетов и вертолетов. Опасность гололеда для 

авиации. Способы борьбы с обледенением. Прогноз обледенения.  

Грозы и шквалы как опасные для авиации явления погоды. Виды гроз и 

характеристика их опасности для авиации. Особенности выполнения полетов в 

грозовых зонах. Электризация ВС. 

 

Классификация воздушных судов и аэродромов  

Гражданской Авиации. Классификация полетов 

Классификация самолетов и вертолетов ГА. Классификация аэродромов. 

Составные части аэродрома. 

Классификация полетов ГА. Организация полетов в ГА. Организация 

единой системы управления воздушным движением (ЕС УВД). Организация 



аэрологических наблюдений. Порядок получения метеоинформации 

метеоподразделениями ГА. 

 

Организация работы авиационных метеорологических станций 

(АМСГ) 

Авиационно-метеорологические коды, применяемые для обмена 

метеорологической информацией в ГА, международная система обмена 

метеоинформацией. Авиационные метеорологические банки данных. 

Авиационные прогнозы погоды, порядок их составления и оценка 

оправдываемости в ГА, использование данных метеорологических 

радиолокационных станций и искусственных спутников Земли при 

метеорологическом обеспечении полетов ГА. 

 

Метеорологическое обеспечение полетов гражданской авиации 

Назначение, задачи и организация метеорологического обеспечения 

полетов ГА. Размещение и оборудование АМСГ. Виды и объем работы на 

АМСГ. Организация метеорологических, аэрологических, радиолокационных и 

спутниковых наблюдений на АМСГ. Сбор и распространение 

метеорологической информации на АМСГ. Цели, задачи и основные 

направления автоматизации метеорологического обеспечения полетов. 

Автоматизация сбора и первичного анализа информации о состоянии погоды в 

аэропортах. Организация штормового оповещения и предупреждения на 

АМСГ. 

 

Порядок метеорологического обеспечения полетов в Гражданской 

Авиации 

Основные требования, предъявляемые к метеорологическому 

обеспечению ГА. Порядок метеорологического обеспечения полетов по 

различным трассам. Особенности метеорологического обеспечения полетов на 

различных высотах и в разных географических районах. Порядок 

метеорологического обеспечения органов УВД. Комплексный анализ 

атмосферных процессов при метеорологическом обеспечении полетов. Прогноз 

погоды для авиации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

1.Использование аэрологической диаграммы в целях метеорологического 

обеспечения гражданской авиации в ГА. 

2.Оценка влияния отклонения температуры и давления от стандартных 

значений на полет самолета. 

3.Расчет потолка самолета по маршруту полета. 

4.Прогноз болтанки ВС. 

5.Авиационные метеорологические коды и их использование при обмене 

метеорологической информацией в ГА. 

6.Прогноз обледенения ВС. 



7.Прогнозы погоды для авиации. 

8.Оценка влияния скорости ветра на полет воздушного судна. 

9.Влияние сдвига ветра на выполнение полетов. 

10.Оценка влияния метеорологических факторов на полет воздушных 

судов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

1. Климатическое описание аэропорта, расположенного на равнине 

(Астана, Новосибирск, Москва). 

2. Климатическое описание аэропорта, расположенного в горный 

местности (Душанбе, Нарын, Усть-Каменогорск). 

3. Климатическое описание аэропорта, расположенного у предгорий и 

(Или) на побережье (Атырау, Сочи, Момбай). 

4. Метеорологические обеспечение работ сельскохозяйственный 

авиации. 

5. Метеорологические обеспечение авиации, обслуживающей 

нефтепромыслы, нефте-и газопроводы. 

6. Метеорологические обеспечение санитарный авиации. 

7. Климатическое описание авиатрасс (по выбору). 

8. Исследование условий образования низкой облачности и 

ограниченной видимости в Алматинском аэропорту. 

9. Влияние метеорологических условий на авиакатастрофы. 

Безопасность жизнедеятельности. 

10. Влияние метеорологических условий погоды на выполнение полета. 
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