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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 (256 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. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА 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 256). Внесены изменения приказом Министра образования и науки 

РК от 05 июля 2016 года №425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 

2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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ЖАҺАНДЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

Автор: 

Дускаев К.К. - т.ғ.к., метеорология және гидрология кафедрасының доценті  

 

Пікір жазғандар: 
Достай Ж.Д. – география ғылымдарының докторы, География 

Институтының «Су мәселелері» зертханасының менгерушісі, профессор 

Гальперин Р.И. - география ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті метеорология және гидрология кафедрасының 

профессоры  

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” пәні гидрология 

ғылымының басты қазіргі мәселелері,  су ресурстарына табиғи және 

антропогендік факторлардың ықпалы, Қазақстанда, Орталық Азияда және 

Әлемде сумен қамтамасыз етуі,  гидрологияның халықаралық аспектілері  

туралы ұғым береді. Ол магистранттарды табиғи және антропогендік 

факторлардың қоршаған ортаға және су объектілеріне әсеріне сарапшылық 

жасау және ол әсерді төмендету қызметіне дайындайды 

Магистранттар бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы керек: 

гидрологияның және гидрометеорологияның қазіргі кездегі өзекті мәселелері; 

табиғатқа, климатқа  және су объектілеріне табиғи және антропоген әсердің 

мәселелері; климат және су ресурстарының өзгеруінің экологиялық және 

әлеуметтік-экономикалық салдарлары; Қазақстанның су объектілерінің қазіргі 

экологиялық жағдайы және сушаруашылық мәселелері, өзгеруі және келешектегі 

жағдайы,  болжамы. 

Пәнді менгеру нәтижелерінде қойылатын құзыреттер: құралдық: 

гидрологиялық ғылымның даму жағдайын білу, Қазақстандағы қазіргі 

гидрологиялық және гидроэкологиялық мәселелерін түсіну, су ресурстарын 

басқарудың негізгі мәселелерін, қазіргі су ресурстарының сандық және сапалық 

өзгерістерін. Тұлғааралық: топта жұмыс жасай білу, адамдарды басқару және 

бағыну, толерантты болу. Жүйелік: гидрологиялық зерттеулер жүргізуде 

күрделі табиғи жүйе ретінде гидросфераны, су объектілерін, өзен алаптарын 

оқып зерттеу қабілеттілігі, гидрологиялық құбылыстар мен үдерістерді зерттеу 

үшін жүйелік сараптау әдістерін қолдану қабілеттілігі. Пәндік құзырет: белгілі 

гидрологиялық мәселелердің кең ауқымын шеше білу және анық емес немесе 

шешілмеген мәселелерді шешуге кірісу; орындалған жұмыстың нәтижелерін 

рәсімдеу, ұсыну және баяндау қабілеттілігі. 
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“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” пәнін оқу үшін 

келесі пәндерден мағлұматтар алу керек: “Жапы гидрология”, “Климатология“, 

“Гидрометрия”, “Гидрологиялық есептеулер”, “Гидрологиялық болжаулар”, 

“Гидроэкология”. 

Аралас пәндер: “Гидрологиядағы экологиялық мәселелер”,  “Су 

ресурстарын бірлесіп басқару”, “Гидрометеорологиялық мониторинг”,”Су 

шаруашылығының экологиялық мәселелері”, “Шаруашылық әрекеттің өзен 

тәртібіне әсері”. 

 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ   ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Гидрометеорологиялық зерттеулер: тарихы, негізгі кезендері 

2 Гидрологиялық зерттеулер: мәселелері және болашағы 

3 Су ресурстары және сумен қамтамасыздандыру 

4 Климаттың және су ресурстарының өзгеруінің мәселелері 

5 Су ресурстарын басқару мәселелері 

6 Орталық Азия су ресурстарының сандық және сапалық өзгерістері 

7 
Қазақстан Республикасының су объектілерінің су шаруашылық 

және экологиялық мәселелері 

8 Трансшекаралық су объектілері 

9 Су қоймалардың гидроэкологиялық мәселелері 

10 Гидрометеорологиялық мониторингін оңтайландыру мәселелері 

11 Су заңнамасы және су сапасының нормативтері 

12 Қазақстанның кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері 

13 Гидрологиядағы халықаралық ынтымақтастық 

14 
Трансшекаралық су объектiлері туралы Халықаралық 

Конвенциялар 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” пәнінің мақсаты 

магистранттармен қазіргі негізгі ғаламдық және аймақтық  

гидрометеорологияның және гидрологияның мәселелері, сонымен қатар, оларды 

шешу және даму жолдары туралы терең  ұғым. 

Пәннің міндеттері: гидрологиялық ғылымдарының бүгінгі жағдайын 

бағалау және оның  негізгі мәселелерімен, даму болашағымен танысу; әлемде 

және Қазақстанда су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғаудың негізгі 

мәселерін шешу жолдарымен танысу; әлемде, Орталық Азия мемлекеттерінде 

және Қазақстан Республикасында климаттың өзгеруінің су ресурстарына әсерін 

бағалаумен танысу. 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” курсы табиғи 

ғылымдарға жатады, кешенді болып табылады және  географиялық 
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қабықшасындағы, адамның әсер ықпалымен болып жатқан әртурлі процестер 

туралы студенттер білімін тереңдету мақсатымен оқылады. 

Бұл кәсіптендіру курсында маңызды көлемдегі теориялық материалдармен 

танысу жүзеге асырылады,  сондықтан дайындық барысында  қазіргі заманғы 

гидрологияның өзекті мәселелерін анықтауға және талдауға мүмкіндік беретің 

оқулықтарға және әдістемелік құралдарға  елеулі рөл беріледі. Практикалық 

(семинар) сабақтары және СӨЖ тапсырмалары магистранттарға теориялық 

материалды практикалық қолдану үшін үлкен мүмкіндік береді. 

Пәнді игерушінің негізгі әдістері: дәрістік, отандық және шетелдік 

жарияланған әдебиеттермен танысу. 

Магистранттар төмендегі міндеттерді жасай алуы тиіс: климатқа  және су 

объектілеріне табиғи және антропоген әсерін бағалау; су объектілерін табиғи 

және антропоген әсерінің дамуын болжау; су ресурстарына үлкен әсерді азайту 

шараларын жоспарлау; гидрологияның  ғаламдық және аймақтық  мәселелерін 

шешу жайында ғылыми-тиянақты ұсыныстар беру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Гидрометеорологиялық зерттеулер: тарихы, негізгі кезендері 

Гидрометеорологияның Әлемдегі және Қазақстандағы өзекті мәселелері. 

Қазақстандағы гидрометеорологиялық зерттеулердің тарихы және негізгі 

кезендері. Адам шаруашылық іс-әрекетінің климатқа және табиғи ортаға әсері. 

 

Гидрологиялық зерттеулер: мәселелері және болашағы 

Гидрологиялық зерттеулердің Әлемдегі жағдайы: тұрақты жүйе, 

экспедициялық жұмыстар, құралдандыру, ғылыми зерттеулер.  

Қазақстандағы гидрологиялық зерттеулердің негізгі бағыттары: мәселелері 

және болашағы. 

 

Су ресурстары және сумен қамтамасыздандыру 

Әлемдегі және жеке аймақтардағы су ресурстарының қазіргі жағдайы. 

Континеттерді, аймақтарды және жеке мемлекеттерді сумен қамтамасыз етудің 

мәселелері. Қазақстан және Орталық Азияны сумен қамтамасыз етудің 

өзгешеліктері және мәселелері. 

 

Климаттың және су ресурстарының өзгеруінің мәселелері 

Климаттың өзгеруі. Климаттың өзгеруінің ғаламдық су айналымында және 

су объектілері режимдеріндегі айғақтары. Әлемде климаттың және су 

ресурстарының өзгеруінің тенденциялары мен  салдары. Қазақстан 

Республикасының аумағында климаттың  және су  ресурстарының өзгеруірің  

тенденциялары мен салдары. Су ресурстары саласындағы  климаттың өзгеруіне 

бейімделу мәселелері. Климаттың өзгеруіне бейімделу шаралары. 
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Су ресурстарын басқару мәселелері 

Су ресурстарын басқарудағы кемшіліктер. Су ресурстарын бірлесіп 

басқарудың принциптері (СРББ). Су ресурстарын алаптық принциппен басқару. 

ҚР-да су ресурстарын басқару саласындағы заң шығару мен саясат. ҚР Су 

Кодексінің негізгі  ережелері. 

 

Орталық Азия су ресурстарының сандық және сапалық өзгерістері 

Орталық Азия су ресурстары. Орталық Азия су ресурстарын пайдалану 

және оларға тигізілетін антропоген әсер. Орталық Азия су ресурстарының негізгі 

ластаушы көздері және суының сапасы. Орталық Азия ірі трансшекаралық 

өзендерінің ағындысының өзгеруі.  

 

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су шаруашылық және 

экологиялық мәселелері 

Өзендер сулылығының антропогендік өзгеруі. Қазақстан өзендер 

сулылығының антропогендік өзгеруінің қазіргі кездегі тендциялары мен 

салдары. ҚР су шаруашылық алаптарының су ресурстарын пайдалану және 

қорғау мәселелері. Қазақстанның таулы аумағының гидрологиялық 

өзгешеліктері және сушаруашылық мәселелері.  

 

Трансшекаралық су объектілері 

Әлем трансшекаралық су алаптары: су бөлісу және су ресурстарын 

бірлесіп пайдалану мәселелері. Халықаралық ынтымақтастық және 

трансшекаралық су объектілерін басқаруды дамыту. ҚР трансшекаралық су 

ресурстарын пайдалану және қорғау мәселелері.  

 

Су қоймалардың гидроэкологиялық мәселелері 

Ірі суқоймалардың су және тұз режимінің өзгеруі. Суқоймалардың су 

ресуртарын пайдалану және қорғау мәселелері  (Арал теңізі,  Балқаш көлі). 

Арал теңізінің және оның су деңгейінің төмендеуінің климатқа әсері. Арал 

маңындағы шөлейттену мәселелері. Әлемде және Қазақстан аумағында ірі 

бөгендер салу, су ресурстарын пайдалану және қорғау мәселелері. 

 

Гидрометеорологиялық мониторингін оңтайландыру мәселелері 

Беткі сулардың су сапасы мониторингі, оның экологиялық ғаламдық 

мониторинг жұйесіндегі орны және рөлі. Қазақстан Республикасының 

гидрометеорологиялық мониторингін оңтайландыру мәселелері. Қазақстан 

Республикасының гидрологиялық бақылаулар мониторингісінің қазіргі жағдайы: 

мәселелері және болашағы. 

 

Су заңнамасы және су сапасының нормативтері 

Су заңнамасы және су сапасының нормативтері.  Әлемде және Орталық 

Азияда су заңнамасы су сапасы нормативтерді гармонизациялау мәселелері. 
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ЕО және Орталық Азия мемлекетерінің су сапасы нормативтерінің 

салыстырмалы сипаттамасы. 

 

Кіші өзендерді пайдалану және қорғау мәселелері 

Кіші өзендер және олардың  сумен қамтамасыз ету мәселелерін шешуде 

рөлі. Кіші өзендердің су ресурстарын пайдалану. Қазіргі кіші өзендердің 

экологиялық жағдайы, кіші өзендердің су ресурстарын қорғау. 

 

Гидрологиядағы халықаралық ынтымақтастық 

Гидрологиядағы халықаралық ынтымақтастық. Көпжақтық және 

екіжақтық келісімдердің тиімділігі. Гидрологиядағы халықаралық 

ынтымақтастық және  Орталық Азияда су заңнамасы су сапасы нормативтерді 

гармонизациялау мәселелері. 

 

Трансшекаралық су объектiлері туралы Халықаралық Конвенциялар 

Трансшекаралық сулар саласындағы халықаралық келісімдер. 

Трасшекаралық су ресурстарын басқару саласындағы халықаралық құқықтық 

принциптерінің ынтымақтастығы. Трансшекаралық су объектiлері туралы 

Халықаралық Конвенциялар. Европалық су директивасында трансшекаралық 

өзендер алаптарындағы ынтымақтастық. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазақстандағы гидрометеорологиялық зерттеулердің тарихы және 

негізгі кезендері.  

2. Адам шаруашылық іс-әрекетінің климатқа және табиғи ортаға әсері. 

3. Орталық Азия және ҚР сумен қамтамасыз ету мәселелері. 

4.  Арал теңізі және оның деңгейінің төмендеуінің Арал маңындағы 

табиғи ортаның жағдайына әсері. 

5. Әлемде және Қазақстан аумағында климаттың өзгеруірің 

тенденциялары мен салдары.  

6. Әлемдегі трансшекаралық су алаптары: су бөлісу және су 

ресурстарын бірлесіп пайдалану мәселелері. 

7. ҚР су шаруашылық алаптарының су ресурстарын пайдалану және 

қорғау мәселелері. 

8.  Ірі суқоймаларының су және тұз режимінің өзгеруі. Су 

қоймаларының су ресуртарын пайдалану және қорғау мәселелері. 

9. Қазақстанның кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері. 

10. Ішкі су қоймаларының су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау 

мәселелері (Каспий теңізі). 

11. Ішкі су қоймаларының су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау 

мәселелері (Балқаш көлі). 
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12. Қазақстанның таулы аумағының гидрологиялық өзгешеліктері және 

сушаруашылық мәселелері. 

13. Әлемде және ҚР беткі су сапасының мониторингің оңтайландыру 

мәселелері. 

14. ЕО және Орталық Азия мемлекеттерінің су сапасы нормативтерінің 

салыстырмалы сипаттамасы. 

15. Трансшекаралық су объектілері туралы Халықаралық Конвенциялар. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазіргі ғаламның экологиялық мәселелері 

2. Әлемдегі және Қазақстандағы гидрологиялық зерттеулердің  

жағдайы 

3. Климаттың өзгеруінің ҚР мұздықтарына әсер ықпалы. 

4. Қазақстанда климаттың өзгеруіне бейімделу шаралары. 

5. Орталық Азия су ресурстарының сандық және сапалық өзгерістері. 

6. Қазақстанның кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері. 

7. Бағдарлама ГСМОС Вода (ҚОҒМЖ Су): мазмұны, максаты мен 

міндеттері. 

8. Каспий теңізінің экологиялық және сушаруашылық мәселелері. 

9. Балқаш көлінің экологиялық және сушаруашылық мәселелері. 

10. Ертіс өзеннің алабындағы бөгендер су ресурстарын пайдалану және 

қорғау мәселелері. 

11. ҚР су объектілері сапасының мониторингін оңтайландыру 

мәселелері. 

12. Қалалық аймақтардың су объектілерін пайдалану және қорғау 

мәселелері. 

13. Гидрологиядағы халықаралық ынтымақтастық. және  Орталық 

Азияда су заңнамасы су сапасы нормативтерді гармонизациялау мәселелері. 

14. Магистрлік диссертация тақырыбының ғаламдық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

15. Магистрлік диссертация тақырыбының аумақтық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазақстандағы гидрометеорологиялық зерттеулердің тарихы және 

негізгі кезендері.  

2. Адам шаруашылық іс-әрекетінің климатқа және табиғи ортаға әсері. 

3. Әлемде және Қазақстан аумағында климаттың өзгеруінің 

тенденциялары мен салдары. 
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4. ҚР су шаруашылық алаптарының су ресурстарын пайдалану және 

қорғау мәселелері. 

5. Қазақстанның кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері. 

6. Ішкі су қоймаларының су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау 

мәселелері (Каспий теңізі). 

7. Қазақстанның таулы аумағының гидрологиялық өзгешеліктері және 

сушаруашылық мәселелері. 

8. Әлемде және ҚР беткі су сапасының мониторингін оңтайландыру 

мәселелері. 

9. Трансшекаралық су объектілері туралы Халықаралық Конвенциялар. 

10. Орталық Азия су ресурстарының сандық және сапалық өзгерістері. 

11. Қалалық аймақтардың су объектілерін пайдалану және қорғау 

мәселелері. 

12. Магистрлік диссертация тақырыбының ғаламдық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

13. Магистрлік диссертация тақырыбының аумақтық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике». Астана, 2013. 52с 

2. 2014-2020 жылдарына Қазақстанның су ресурстарын басқару 

Мемлекеттік Бағдарламасы. Астана, 2014. 

3. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Серия публикаций 

ПРООН в Казахстане, № UNDPKAZ 07, Алматы, 2004, 131с. 

4. Водные ресурсы Казахстана: оценка, прогноз, управление. Том II. 

Достай Ж.Д. Природные воды Казахстана: ресурсы, режим, качество и прогноз – 

Алматы: Институт географии, 2012. –330 с. 

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі  (өзгерістерімен және 

толықтыруларымен 15.06.2015 ж. жағдайы бойынша). Астана, 2003 

6. Қазақстан Республикасының Экологиялық  Кодексі  (өзгерістерімен 

және толықтыруларымен 15.06.2015 ж. жағдайы бойынша). Астана, 2007. 

7. Комплексное использование водных ресурсов: Учебное 

пособие/Яковлев С.В. и др.- М.: Высшая школа, 2005. -384с. 

8. Перспективы гармонизации стандартов и норм качества вод в 

странах Центральной Азии и водной рамочной директивы Европейского Союза / 

М. Ж. Бурлибаев и др.; Регион. экол. центр Центр. Азии.- Алматы: OST-ХХІ век, 

2010.- 240 с. 

 

Қосымша: 

1. Руководство по водным ресурсам и адаптации к изменению климата. 

/Изд. ООН: Нью-Йорк, Женева, 2009. -129с. 

http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
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2. Сарсембеков Т.Т. и др. Использование и охрана трансграничных рек 

в Центральной Азии. – Алматы: Атамура, 2004 – 272 с. 

3. Ясинский В.А., Мироненков А.П., Сарсембеков Т.Т. 

Инвестиционные приоритеты сотрудничества в бассейнах трансграничных рек 

Центральной Азии. – Алматы, 2012. – 312с. 

4. Қазақстанның трансшекаралық жерүсті су жағдайы мониторингінің 

ішкі  жұйесін ұйымдастыру және қолдану жөніндегі әдістемелік нүсқаулар. ҚР 

Қоршаған ортаны қорғау министрлігі. Астана, 2012 – 138 бет. 

5. Бурлибаев М., Достай Ж. и др. Современное экологическое 

состояние экосистем Иле-Балхашского бассейна. – Алматы: ОО «OST –XXI  

век», 2009 – 130 с. 

6. Итоговая декларация РИО + 20 "Будущее, которое мы хотим". 

Генеральная Ассамблея ООН, 24 июня 2012,  

http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html. 

7. Проект Программы  интегрированного управления водными 

ресурсами и повышения эффективности водопользования Республики Казахстан 

на 2008 - 2025 годы. – Астана: КВР МСХ РК,  ПРООН/Казахстан, 2007 год – 90 

с. (http:// www.voda.kz) 

8. Integrated Water Cycle Management in Kazakhstan. Al-Farabi Kazakh 

National University, Publishing House, Almaty, 2014, 320p. 

 

 

http://www.voda.kz/
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GGAM 5301 ГИДРОЛОГИЯНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі - 2 кредит 

 

Автор: 
Дускаев К.К. - т.ғ.к., метеорология және гидрология кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 
Достай Ж.Д. - география ғылымдарының докторы, География 

Институтының «Су мәселелері» зертханасының менгерушісі, профессор 

Гальперин Р.И. - география ғылымдарының докторы,  әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті метеорология және гидрология кафедрасының 

профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” пәні гидрология 

ғылымының басты қазіргі мәселелері,  су ресурстарына табиғи және 

антропогендік факторлардың ықпалы, Қазақстанда, Орталық Азияда және 

Әлемде сумен қамтамасыз етуі,  гидрологияның халықаралық аспектілері  

туралы ұғым береді. Ол магистранттарды табиғи және антропогендік 

факторлардың қоршаған ортаға және су объектілеріне әсеріне сарапшылық 

жасау және ол әсерді төмендету қызметіне дайындайды 

Магистранттар бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы керек: 

гидрологияның және гидрометеорологияның қазіргі кездегі өзекті мәселелері; 

табиғатқа, климатқа  және су объектілеріне табиғи және антропоген әсердің 

мәселелері; климат және су ресурстарының өзгеруінің экологиялық және 

әлеуметтік-экономикалық салдарлары; Қазақстанның су объектілерінің қазіргі 

экологиялық жағдайы және сушаруашылық мәселелері, өзгеруі және келешектегі 

жағдайы,  болжамы. 

Пәнді менгеру нәтижелерінде қойылатын құзыреттер: құралдық: 

гидрологиялық ғылымның даму жағдайын білу, Қазақстандағы қазіргі 

гидрологиялық және гидроэкологиялық мәселелерін түсіну, су ресурстарын 

басқарудың негізгі мәселелерін, қазіргі су ресурстарының сандық және сапалық 

өзгерістерін. Тұлғааралық: топта жұмыс жасай білу, адамдарды басқару және 

бағыну, толерантты болу. Жүйелік: гидрологиялық зерттеулер жүргізуде 

күрделі табиғи жүйе ретінде гидросфераны, су объектілерін, өзен алаптарын 

оқып зерттеу қабілеттілігі, гидрологиялық құбылыстар мен үдерістерді зерттеу 

үшін жүйелік сараптау әдістерін қолдану қабілеттілігі. Пәндік құзырет: белгілі 

гидрологиялық мәселелердің кең ауқымын шеше білу және анық емес немесе 
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шешілмеген мәселелерді шешуге кірісу; орындалған жұмыстың нәтижелерін 

рәсімдеу, ұсыну және баяндау қабілеттілігі. 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” пәнін оқу үшін 

келесі пәндерден мағлұматтар алу керек: “Жапы гидрология”, “Климатология“, 

“Гидрометрия”, “Гидрологиялық есептеулер”, “Гидрологиялық болжаулар”, 

“Гидроэкология”. 

Аралас пәндер: “Гидрологиядағы экологиялық мәселелер”,  “Су 

ресурстарын бірлесіп басқару”, “Гидрометеорологиялық мониторинг”,”Су 

шаруашылығының экологиялық мәселелері”, “Шаруашылық әрекеттің өзен 

тәртібіне әсері”. 

 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Гидрометеорологиялық зерттеулер: тарихы, негізгі кезендері 

2 Гидрологиялық зерттеулер: мәселелері және болашағы 

3 Су ресурстары және сумен қамтамасыздандыру 

4 Климаттың және су ресурстарының өзгеруінің мәселелері 

5 Қазақстан Республикасының су объектілерінің су шаруашылық 

және экологиялық мәселелері 

6 Трансшекаралық су объектілері 

7 Суқоймалардың гидроэкологиялық мәселелері 

8 Гидрометеорологиялық мониторингің оңтайландыру мәселелері 

9 Су заңнамасы және су сапасының нормативтері 

10 Қазақстанның кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері 

11 Гидрологиядағы халықаралық ынтымақтастық 

12 Трансшекаралық су объектiлері туралы Халықаралық 

Конвенциялар 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” пәнінің мақсаты 

магистранттармен қазіргі негізгі ғаламдық және аймақтық  

гидрометеорологияның және гидрологияның мәселелері, сонымен қатар, оларды 

шешу және даму жолдары туралы терең  ұғым. 

Пәннің міндеттері: гидрологиялық ғылымдарының бүгінгі жағдайын 

бағалау және оның  негізгі мәселелерімен, даму болашағымен танысу; әлемде 

және Қазақстанда су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғаудың негізгі 

мәселерін шешу жолдарымен танысу; әлемде, Орталық Азия мемлекеттерінде 

және Қазақстан Республикасында климаттың өзгеруінің су ресурстарына әсерін 

бағалаумен танысу. 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” курсы табиғи 

ғылымдарға жатады, кешенді болып табылады және  географиялық 
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қабықшасындағы, адамның әсер ықпалымен болып жатқан әртурлі процестер 

туралы студенттер білімін тереңдету мақсатымен оқылады. 

Бұл  кәсіптендіру курсында маңызды көлемдегі теориялық 

материалдармен танысу жүзеге асырылады,  сондықтан дайындық барысында  

қазіргі заманғы гидрологияның өзекті мәселелерін анықтауға және талдауға 

мүмкіндік беретің оқулықтарға және әдістемелік құралдарға  елеулі рөл беріледі. 

Практикалық (семинар) сабақтары және СӨЖ тапсырмалары магистранттарға 

теориялық материалды практикалық қолдану үшін үлкен мүмкіндік береді. 

Пәнді игерушінің негізгі әдістері: дәрістік, отандық және шетелдік 

жарияланған әдебиеттермен танысу. 

Магистранттар төмендегі міндеттерді жасай алуы тиіс: климатқа  және су 

объектілеріне табиғи және антропоген әсерін бағалау; су объектілерін табиғи 

және антропоген әсерінің дамуын болжау; су ресурстарына жоғары әсерді азайту 

шараларын жоспарлау; гидрологияның  ғаламдық және аймақтық  мәселелерін 

шешу жайында ғылыми-тиянақты ұсыныстар беру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Гидрометеорологиялық зерттеулер: тарихы, негізгі кезендері 

Гидрометеорологияның Әлемдегі және Қазақстандағы өзекті мәселелері. 

Қазақстандағы гидрометеорологиялық зерттеулердің тарихы және негізгі 

кезендері.  

 

Гидрологиялық зерттеулер: мәселелері және болашағы 

Гидрологиялық зерттеулердің Әлемдегі жағдайы: тұрақты жүйе, 

экспедициялық жұмыстар, құралдандыру, ғылыми зерттеулер.  

Қазақстандағы гидрологиялық зерттеулердің негізгі бағыттары: мәселелері 

және болашағы. 

 

Су ресурстары және сумен қамтамасыздандыру 

Әлемдегі және жеке аймақтардағы су ресурстарының қазіргі жағдайы. 

Континеттерді, аймақтарды және жеке мемлекеттерді сумен қамтамасыз етудің 

мәселелері. Қазақстан және Орталық Азияны сумен қамтамасыз етудің 

өзгешеліктері және мәселелері. 

 

Климаттың және су ресурстарының өзгеруінің мәселелері 

Климаттың өзгеруі. Климаттың өзгеруінің ғаламдық су айналым және су 

объектілері режимдеріндегі айғақтары. Су ресурстары саласындағы  климаттың 

өзгеруіне бейімделу мәселелері.  

 

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су шаруашылық және 

экологиялық мәселелері 

Қазақстан өзендер сулылығының антропогендік өзгеруінің қазіргі кездегі 

тендциялары мен салдары. ҚР су шаруашылық алаптарының су ресурстарын 
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пайдалану және қорғау мәселелері. Қазақстанның таулы аумағының 

гидрологиялық өзгешеліктері және сушаруашылық мәселелері.  

Трансшекаралық су объектілері 

 Әлем трансшекаралық су алаптары: су бөлісу және су ресурстарын 

бірлесіп пайдалану мәселелері. Халықаралық ынтымақтастық және 

трансшекаралық су объектілерін басқаруды дамыту. ҚР трансшекаралық су 

ресурстарын пайдалану және қорғау мәселелері.  

 

Су қоймалардың гидроэкологиялық мәселелері 

Ірі су қоймалардың су және тұз режимінің өзгеруі. Су қоймалардың су 

ресуртарын пайдалану және қорғау мәселелері  (Арал теңізі,  Балқаш көлі). 

Әлемде және Қазақстан аумағында ірі бөгендер салу, су ресурстарын 

пайдалану және қорғау мәселелері. 

 

Гидрометеорологиялық мониторингін оңтайландыру мәселелері 

Қазақстан Республикасының гидрометеорологиялық мониторингін 

оңтайландыру мәселелері. Қазақстан Республикасының гидрологиялық 

байқаулар мониторингісінің қазіргі жағдайы: мәселелері және болашағы. 

 

Су заңнамасы және су сапасының нормативтері 

Су заңнамасы және су сапасының нормативтері.  Әлемде және Орталық 

Азияда су заңнамасы су сапасы нормативтерді гармонизациялау мәселелері. 

ЕО және Орталық Азия мемлекетерінің су сапасы нормативтерінің 

салыстырмалы сипаттамасы. 

 

Қазақстанның Кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері 

Кіші өзендері және олардың  сумен қамтамасыз ету мәселелерін шешуде 

рөлі. Кіші өзендердің су ресурстарын пайдалану. Қазіргі кіші өзендердің 

экологиялық жағдайы, кіші өзендердің су ресурстарын қорғау. 

 

Гидрологиядағы халықаралық ынтымақтастық 

Гидрологиядағы халықаралық ынтымақтастық. Көпжақтық және 

екіжақтық келісімдердің тиімділігі. Гидрологиядағы халықаралық 

ынтымақтастық. және  Орталық Азияда су заңнамасы, су сапасы нормативтерді 

гармонизациялау мәселелері 

 

Трансшекаралық су объектiлері туралы Халықаралық Конвенциялар 

Трансшекаралық су өткелдер саласындағы халықаралық келісімдер. 

Трасшекаралық су өткелдерің су ресурстарын басқару саласындағы халықаралық 

құқықтық принциптерінің ынтымақтастығы. Трансшекаралық су объектiлері 

туралы Халықаралық Конвенциялар. Европалық су директивасында 

трансшекаралық өзендер алаптарындағы ынтымақтастық. 
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ 

ТІЗІМІ 

 

1. Қазақстандағы гидрометеорологиялық зерттеулердің тарихы және 

негізгі кезендері. 

2. Адам шаруашылық әрекетінің климатқа және табиғи ортаға әсері. 

3. Орталық Азия және ҚР сумен қамтамасыз ету мәселелері. 

4. Арал теңізі және оның деңгейі төмендеуінің Арал маңындағы табиғи 

орта жағдайына әсері. 

5. Әлемде климаттың және Қазақстан Республикасының аумағында 

климаттың  және су  ресурстарының өзгеруінің  тенденциялары мен салдары. 

6. ҚР су шаруашылық алаптарының су ресурстарын пайдалану және 

қорғаудың  мәселелері. 

7. Ірі суқоймаларының су және тұз режимінің өзгеруі. Су 

қоймаларының су ресуртарын пайдалану және қорғау мәселелері. 

8. Қазақстанның кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері. 

9. Ішкі су қоймаларының су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау 

мәселелері (Каспий теңізі). 

10. Ішкі су қоймаларының су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау 

мәселелері (Балқаш көлі). 

11. Қазақстанның таулы аумағының гидрологиялық өзгешеліктері және 

сушаруашылық мәселелері. 

12. Трансшекаралық су объектілері туралы Халықаралық Конвенциялар. 

 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Қазіргі ғаламдық экологиялық мәселелері 

2. Әлемдегі және Қазақстандағы гидрологиялық зерттеулердің  

жағдайы 

3. Климат өзгеруінің ҚР мұздықтарына әсер ықпалы. 

4. Қазақстанда климаттың өзгеруіне бейімделу шаралары. 

5. Орталық Азия су ресурстарының сандық және сапалық өзгерістері. 

6. Қазақстанның кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері. 

7. Бағдарлама ГСМОС Вода (ҚОҒМЖ Су): мазмұны, максаты мен 

міндеттері. 

8. Каспий теңізінің экологиялық және су шаруашылық мәселелері. 

9. Балқаш көлінің экологиялық және су шаруашылық мәселелері. 

10. Ертіс өзеннің алабындағы бөгендер су ресурстарын пайдалану және 

қорғау мәселелері. 

11. Магистрлік диссертация тақырыбының ғаламдық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 
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12. Магистрлік диссертация тақырыбының аумақтық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазақстандағы гидрометеорологиялық зерттеулердің тарихы және 

негізгі кезендері.  

2. Адам шаруашылық іс-әрекетінің климатқа және табиғи ортаға әсері. 

3. Әлемде және Қазақстан аумағында климаттың өзгеруінің 

тенденциялары мен салдары. 

4. ҚР су шаруашылық алаптарының су ресурстарын пайдалпну және 

қорғау басым мәселелері. 

5. Қазақстанның кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері. 

6. Ішкі су қоймалардың су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау 

мәселелері (Каспий теңізі). 

7. Қазақстанның таулы аумағының гидрологиялық өзгешеліктері және 

сушаруашылық мәселелері. 

8. Әлемде және ҚР беткі су сапасының мониторингін оңтайландыру 

мәселелері. 

9. Магистрлік диссертация тақырыбының ғаламдық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

10. Магистрлік диссертация тақырыбының аумақтық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике». Астана, 2013. 52с 

2. 2014-2020 жылдарына Қазақстанның су ресурстарын басқару 

Мемлекеттік Бағдарламасы. Астана, 2014. 

3. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Серия публикаций 

ПРООН в Казахстане, № UNDPKAZ 07, Алматы, 2004, 131с. 

4. Водные ресурсы Казахстана: оценка, прогноз, управление. Том II. 

Достай Ж.Д. Природные воды Казахстана: ресурсы, режим, качество и прогноз – 

Алматы: Институт географии, 2012. –330 с. 

5. Қазақстан Республикасының Су Кодексі  (өзгерістерімен және 

толықтыруларымен 15.06.2015 ж. жағдайы бойынша). Астана, 2003 

6. Қазақстан Республикасының Экологиялық  Кодексі  (өзгерістерімен 

және толықтыруларымен 15.06.2015 ж. жағдайы бойынша). Астана, 2007. 

7. Комплексное использование водных ресурсов: Учебное 

пособие/Яковлев С.В. и др.- М.: Высшая школа, 2005. -384с. 

http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
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8. Перспективы гармонизации стандартов и норм качества вод в 

странах Центральной Азии и водной рамочной директивы Европейского Союза / 

М. Ж. Бурлибаев и др.; Регион. экол. центр Центр. Азии.- Алматы: OST-ХХІ век, 

2010.- 240 с. 
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2. Сарсембеков Т.Т. и др. Использование и охрана трансграничных рек 

в Центральной Азии. – Алматы: Атамура, 2004 – 272 с. 

3. Ясинский В.А., Мироненков А.П., Сарсембеков Т.Т. 

Инвестиционные приоритеты сотрудничества в бассейнах трансграничных рек 

Центральной Азии. – Алматы, 2012. – 312с. 
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5. Бурлибаев М., Достай Ж. и др. Современное экологическое 

состояние экосистем Иле-Балхашского бассейна. – Алматы: ОО «OST –XXI  

век», 2009 – 130 с. 

6. Итоговая декларация РИО + 20 "Будущее, которое мы хотим". 

Генеральная Ассамблея ООН, 24 июня 2012,  

http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html. 

7. Проект Программы  интегрированного управления водными 

ресурсами и повышения эффективности водопользования Республики Казахстан 

на 2008 - 2025 годы. – Астана: КВР МСХ РК,  ПРООН/Казахстан, 2007 год – 90 

с. (http:// www.voda.kz) 

8. Integrated Water Cycle Management in Kazakhstan. Al-Farabi Kazakh 

National University, Publishing House, Almaty, 2014, 320p. 
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Қазақ ұлттық университеті метеорология және гидрология кафедрасының 

профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” пәні гидрология 

ғылымының басты қазіргі мәселелері,  су ресурстарына табиғи және 

антропогендік факторлардың ықпалы, Қазақстанда, Орталық Азияда және 

Әлемде сумен қамтамасыз етуі,  гидрологияның халықаралық аспектілері  

туралы ұғым береді. Ол магистранттарды табиғи және антропогендік 

факторлардың қоршаған ортаға және су объектілеріне әсеріне сарапшылық 

жасау және ол әсерді төмендету қызметіне дайындайды 

Магистранттар бойында келесі біліктіліктер қалыптасуы керек: 

гидрологияның және гидрометеорологияның қазіргі кездегі өзекті мәселелері; 

табиғатқа, климатқа  және су объектілеріне табиғи және антропоген әсердің 

мәселелері; климат және су ресурстарының өзгеруінің экологиялық және 

әлеуметтік-экономикалық салдарлары; Қазақстанның су объектілерінің қазіргі 

экологиялық жағдайы және сушаруашылық мәселелері, өзгеруі және келешектегі 

жағдайы,  болжамы. 

Пәнді менгеру нәтижелерінде қойылатын құзыреттер: құралдық: 

гидрологиялық ғылымның даму жағдайын білу, Қазақстандағы қазіргі 

гидрологиялық және гидроэкологиялық мәселелерін түсіну, су ресурстарын 

басқарудың негізгі мәселелерін, қазіргі су ресурстарының сандық және сапалық 

өзгерістерін. Тұлғааралық: топта жұмыс жасай білу, адамдарды басқару және 

бағыну, толерантты болу. Жүйелік: гидрологиялық зерттеулер жүргізуде 

күрделі табиғи жүйе ретінде гидросфераны, су объектілерін, өзен алаптарын 

оқып зерттеу қабілеттілігі, гидрологиялық құбылыстар мен үдерістерді зерттеу 

үшін жүйелік сараптау әдістерін қолдану қабілеттілігі. Пәндік құзырет: белгілі 

гидрологиялық мәселелердің кең ауқымын шеше білу және анық емес немесе 
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шешілмеген мәселелерді шешуге кірісу; орындалған жұмыстың нәтижелерін 

рәсімдеу, ұсыну және баяндау қабілеттілігі. 

“ Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” пәнін оқу үшін 

келесі пәндерден мағлұматтар алу керек: “Жапы гидрология”, “Климатология“, 

“Гидрометрия”, “Гидрологиялық есептеулер”, “Гидрологиялық болжаулар”, 

“Гидроэкология”. 

Аралас пәндер: “Гидрологиядағы экологиялық мәселелер”,  “Су 

ресурстарын бірлесіп басқару”, “Гидрометеорологиялық мониторинг”,”Су 

шаруашылығының экологиялық мәселелері”, “Шаруашылық әрекеттің өзен 

тәртібіне әсері”. 

 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ   ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Гидрометеорологиялық зерттеулер: тарихы, негізгі кезендері 

2 Гидрологиялық зерттеулер: мәселелері және болашағы 

3 Су ресурстары және сумен қамтамасыздандыру 

4 Климаттың және су ресурстарының өзгеруінің мәселелері 

5 Қазақстан Республикасының су объектілерінің су шаруашылық 

және экологиялық мәселелері 

6 Трансшекаралық су объектілері 

7 Суқоймалардың гидроэкологиялық мәселелері 

8 Гидрометеорологиялық мониторингін оңтайландыру мәселелері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” пәнінің мақсаты 

магистранттармен қазіргі негізгі ғаламдық және аймақтық  

гидрометеорологияның және гидрологияның мәселелерін, сонымен қатар, 

оларды шешетін және даму жолдары туралы терең  ұғым. 

Пәннің міндеттері: гидрологиялық ғылымдарының бүгінгі жағдайын 

бағалау және оның  негізгі мәселелерімен, даму болашағымен танысу; әлемде 

және Қазақстанда су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғаудың негізгі 

мәселерін шешу жолдарымен танысу; әлемде, Орталық Азия мемлекеттерінде 

және Қазақстан Республикасында климаттың өзгеруінің су ресурстарына әсерін 

бағалаумен танысу. 

“Гидрологияның жаһандық және аймақтық мәселелері” курсы табиғи 

ғылымдарға жатады, кешенді болып табылады және  географиялық 

қабықшасындағы, адамның әсер ықпалымен болып жатқан әртүрлі процестер 

туралы студенттер білімін тереңдету мақсатымен оқылады. 

Бұл  кәсіптендіру курсында маңызды көлемдегі теориялық 

материалдармен танысу жүзеге асырылады,  сондықтан дайындық барысында  

қазіргі заманғы гидрологияның өзекті мәселелерін анықтауға және талдауға 
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мүмкіндік беретін оқулықтарға және әдістемелік құралдарға  елеулі рөл беріледі. 

Практикалық (семинар) сабақтары және СӨЖ тапсырмалары магистранттарға 

теориялық материалды практикалық қолдану үшін үлкен мүмкіндік береді. 

Пәнді игерушінің негізгі әдістері: дәрістік, отандық және шетелдік 

жарияланған әдебиеттермен танысу. 

Магистранттар төмендегі міндеттерді жасай алуы тиіс: климатқа  және су 

объектілеріне табиғи және антропоген әсерін бағалау; су объектілерін табиғи 

және антропогенді әсердің дамуын болжау; су ресурстарына үлкен әсерін азайту 

шараларын жоспарлау; гидрологияның  ғаламдық және аймақтық  мәселелерін 

шешу, жайында ғылыми-тиянақты ұсыныстар беру. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Гидрометеорологиялық зерттеулер: тарихы, негізгі кезендері 

Гидрометеорологияның Әлемдегі және Қазақстандағы өзекті мәселелері. 

Қазақстандағы гидрометеорологиялық зерттеулердің тарихы және негізгі 

кезеңдері.  

 

Гидрологиялық зерттеулер: мәселелері және болашағы 

Гидрологиялық зерттеулердің Әлемдегі жағдайы: тұрақты жүйе, 

экспедициялық жұмыстар, құралдандыру, ғылыми зерттеулер.  

Қазақстандағы гидрологиялық зерттеулердің негізгі бағыттары: мәселелері 

және болашағы. 

 

Су ресурстары және сумен қамтамасыздандыру 

Континеттерді, аймақтарды және жеке мемлекеттерді сумен қамтамасыз 

етудің мәселелері. Қазақстан және Орталық Азияны сумен қамтамасыз етудің 

өзгешеліктері және мәселелері. 

 

Климаттың және су ресурстарының өзгеруінің мәселелері 

Климаттың өзгеруі. Климаттың өзгеруінің ғаламдық су айналымында және 

су объектілері режимдеріндегі айғақтары. 

 

Қазақстан Республикасының су объектілерінің су шаруашылық және 

экологиялық мәселелері 

Қазақстан өзендер сулылығының антропогендік өзгеруінің қазіргі кездегі 

тендциялары мен салдары. ҚР су шаруашылық алаптарының су ресурстарын 

пайдалану және қорғау мәселелері. Қазақстанның таулы аумағының 

гидрологиялық өзгешеліктері және сушаруашылық мәселелері.  

 

Трансшекаралық су объектілері 

 Әлемнің трансшекаралық су алаптары: су бөлісу және су ресурстарын 

бірлесіп пайдалану мәселелері. Халықаралық ынтымақтастық және 
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трансшекаралық су объектілерін басқаруды дамыту. ҚР трансшекаралық су 

ресурстарын пайдалану және қорғау мәселелері.  

 

Су қоймалардың гидроэкологиялық мәселелері 

Ірі суқоймалардың су және тұз режимінің өзгеруі. Суқоймалардың су 

ресуртарын пайдалану және қорғау мәселелері  (Арал теңізі,  Балқаш көлі). 

Әлемде және Қазақстан аумағында ірі бөгендер салу, су ресурстарын 

пайдалану және қорғау мәселелері. 

 

Гидрометеорологиялық мониторингін оңтайландыру мәселелері 

Қазақстан Республикасының гидрологиялық байқаулар мониторингісінің 

қазіргі жағдайы: мәселелері және болашағы. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ 

ҮЛГІЛІ ТІЗІМІ 

 

1. Қазақстандағы гидрометеорологиялық зерттеулердің тарихы және 

негізгі кезендері. 

2. Адам шаруашылық әрекетінің климатқа және табиғи ортаға әсері. 

3. Орталық Азия және ҚР сумен қамтамасыз ету мәселелері. 

4. Арал теңізі және оның деңгейі төмендеуінің Арал маңындағы табиғи 

орта жағдайына әсері. 

5. ҚР су шаруашылық алаптарының су ресурстарын пайдалану және 

қорғаудың  мәселелері. 

6. Ірі суқоймаларының су және тұз режимінің өзгеруі. Су 

қоймаларының су ресуртарын пайдалану және қорғау мәселелері. 

7. Ішкі су қоймаларының су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау 

мәселелері (Каспий теңізі). 

8. Ішкі су қоймаларының су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау 

мәселелері (Балқаш көлі). 

9. Әлемде және ҚР беткі сулар сапасы мониторингін оңтайландыру 

мәселелері. 

10. Трансшекаралық су объектілері туралы Халықаралық Конвенциялар. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

 

1. Қазіргі ғаламдық экологиялық мәселелері 

2. Әлемдегі және Қазақстандағы гидрологиялық зерттеулердің  

жағдайы 

3. Климат өзгеруінің ҚР мұздықтарына ықпалы. 

4. Климаттың өзгеруіне Қазақстанда бейімделу шаралары. 
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5. Каспий теңізінің экологиялық және сушаруашылық мәселелері. 

6. Балқаш көлінің экологиялық және сушаруашылық мәселелері. 

7. ҚР су объектілері сапасы мониторингін оңтайландыру мәселелері. 

8. Гидрологиядағы халықаралық ынтымақтастық және Орталық Азияда 

су заңнамасы су сапасы нормативтерді гармонизациялау мәселелері. 

9. Магистрлік диссертация тақырыбының ғаламдық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

10. Магистрлік диссертация тақырыбының аумақтық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазақстандағы гидрометеорологиялық зерттеулердің тарихы және 

негізгі кезендері.  

2. Адам шаруашылық іс-әрекетінің климатқа және табиғи ортаға әсері. 

3. Әлемде және Қазақстан аумағында климаттың өзгеруінің 

тенденциялары мен салдары. 

4. ҚР су шаруашылық алаптарының су ресурстарын пайдалпну және 

қорғау басым мәселелері. 

5. Қазақстанның кіші өзендерін пайдалану және қорғау мәселелері. 

6. Магистрлік диссертация тақырыбының ғаламдық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

7. Магистрлік диссертация тақырыбының аумақтық мәселелері 

жүйесінде орны және рөлі. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
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экономике». Астана, 2013. 52с 
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3. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Серия публикаций 

ПРООН в Казахстане, № UNDPKAZ 07, Алматы, 2004, 131с. 
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және толықтыруларымен 15.06.2015 ж. жағдайы бойынша). Астана, 2007. 

7. Комплексное использование водных ресурсов: Учебное 

пособие/Яковлев С.В. и др.- М.: Высшая школа, 2005. -384с. 
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8. Перспективы гармонизации стандартов и норм качества вод в 

странах Центральной Азии и водной рамочной директивы Европейского Союза / 

М. Ж. Бурлибаев и др.; Регион. экол. центр Центр. Азии.- Алматы: OST-ХХІ век, 
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ГИДРОЛОГИИ 

 

(профильное направление) 

 

Объем - 3 кредита 

 

Автор: 

Дускаев К.К. - к.т.н., доцент кафедры метеорологии и гидрологии  

 

Рецензенты: 
Достай Ж. – доктор географических наук, профессор заведующий 

лабораторией «Водных Проблем» АО «ННТХ» Парасат»  

ТОО «Институт Географии» 

Гальперин Р.И. - доктор географических наук, профессор кафедры 

метеорологии и гидрология суши факультета географии и природопользования 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Глобальные и региональные проблемы гидрологии» даёт 

представление о главных современных проблемах  гидрологической науки, 

влиянии природных и антропогенных факторов на водные ресурсы, проблемах 

водообеспеченности в Казахстане, Центральной Азии и в Мире, регионах, 

международных аспектах современной гидрологии. Она подготавливает 

магистрантов к деятельности по оценке и снижению воздействия естественных и 

антропогенных факторов на окружающую среду и водные объекты.  

В результате обучения данной дисциплины магистранты будут знать: 

современные актуальные проблемы гидрологии и гидрометеорологии; 

совокупность естественных и антропогенных воздействий на природу, климат и 

водные объекты; экологические и социально-экономические последствия 

изменения климата и водных ресурсов; современное экологическое состояние и 

водохозяйственные проблемы  водных объектов Казахстана, динамику и прогноз 

их состояния в будущем. 

Компетенции магистранта:  

Инструментальные: знание состояния развития гидрологической науки, 

понимание современных проблем гидрологии и гидроэкологии, основных 

проблем управления водными ресурсами, современных тенденций 

количественного и качественного изменения водных ресурсов.  

Межличностные: способность работать в команде, руководить людьми и 

подчиняться, проявлять толерантность.  

Системные: способность изучать гидросферу, водные объекты, речные 

бассейны при гидрологических исследованиях как сложные природные системы, 
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способность применять методы  системного анализа для изучения 

гидрологических явлений и процессов.  

Предметные: умение решать широкий спектр известных гидрологических 

проблем и браться за решение неясных и нерешенных проблем; способность 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Для изучения дисциплины «Глобальные и региональные проблемы 

гидрологии» необходимы сведения из следующих дисциплин: «Общая 

гидрология»,  «Климатология»,  «Гидрометрия», «Гидрологические расчеты», 

«Гидрологические прогнозы», «Гидроэкология».  

Смежными дисциплинами являются: «Экологические проблемы 

гидрологии», «Интегрированное управление водными ресурсами»,  

«Гидрометеорологический мониторинг», «Экологические проблемы водного 

хозяйства»,  «Влияние хозяйственной деятельности на режим рек».  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Гидрометеорологические исследования: история, основные этапы 

2 Гидрологические исследования: проблемы и перспективы  

3 Водные ресурсы и водообеспеченность 

4 Проблемы изменения климата и водных ресурсов 

5 Проблемы управления водными ресурсами 

6 Количественные и качественные изменения водных ресурсов 

Центральной Азии 

7 Водохозяйственные и экологические проблемы водных объектов 

Республики Казахстан 

8 Трансграничные водные объекты 

9 Гидроэкологические проблемы водоемов 

10 Проблемы оптимизации гидрометеорологического мониторинга 

11 Водное законодательство и нормирование качества воды 

12 Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

13 Международное сотрудничество в гидрологии 

14 Международные Конвенции по трансграничным водным 

объектам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса является получение магистрантами глубокого и 

всестороннего представления об основных современных глобальных и 

региональных проблемах гидрологии и гидрометеорологии, путях их решения и 

развития. 

Задачи курса: обеспечить получение магистрантами комплекса знаний по 

современному состоянию гидрологической науки, наиболее актуальным ее 
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проблемам, перспективам развития гидрологии; решению приоритетных 

глобальных и региональных проблем использования и охраны водных ресурсов в 

мире и Казахстане; по  оценке влияния изменения климата на водные ресурсы в 

мире, странах Центрально-азиатского региона  и Республики Казахстан. 

Курс «Глобальные и региональные проблемы гидрологии» является 

профилирующей дисциплиной. Он относится к естественным наукам, носит 

комплексный характер и читается с целью углубления знаний студентов о 

процессах, происходящих в географической оболочке, в том числе под 

воздействием человека на окружающую среду.  

Это специальный курс, в котором будет осуществлен общее знакомство с 

большим объемом теоретического материала, поэтому в ходе подготовки к 

дисциплине существенная роль отводится учебникам, монографиям и учебным 

пособиям по выявлению и анализу современных приоритетных проблем 

гидрологии. Практические (семинарские занятия), задания на СРС и возможное 

участие в проекте предоставят  магистрантам возможность для ознакомления с 

практическим применением теоретического материала. 

В результате изучения курса магистранты должны овладеть 

Основные методы изучения дисциплины: лекционный, литературный 

поиск по российским и отечественным публикациям последних лет. 

В результате изучения курса магистранты должны уметь: проводить 

оценку естественных и антропогенных воздействий на климат и водные ресурсы; 

прогнозировать развитие воздействия  природных и антропогенных факторов на 

водные объекты; планировать мероприятия по снижению негативного воздействия на 

водные ресурсы; давать научно-обоснованные рекомендации по решению глобальных 

и региональных проблем гидрологии. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Гидрометеорологические исследования: история, основные этапы 

Актуальные проблемы гидрометеорологии в Мире и на территории 

Казахстана. История и основные этапы гидрометеорологических исследований в 

Казахстане. Влияние хозяйственной деятельности человека на климат и 

состояние природной среды.  

 

Гидрологические исследования: проблемы и перспективы 

Состояние гидрологических исследований в Мире: сеть стационаров, 

экспедиционные работы, приборное оснащение, научные исследования.  

Гидрологические исследования в Казахстане: проблемы и перспективы. 

 

Водные ресурсы и водообеспеченность 

Современное состояние водных ресурсов в мире и отдельных регионах. 

Проблемы водообеспеченности континентов, регионов, государств в мире. 

Особенности и проблемы водообеспеченности в Центральной Азии и РК. 
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Проблемы изменения климата и водных ресурсов 

Изменения климата. Отклики изменений климата в глобальном 

влагообороте и режиме  водных объектов. Тенденции и возможные последствия 

изменения климата и водных ресурсов  на земном шаре. Тенденции и возможные 

последствия изменения климата и водных ресурсов на территории РК.  

Проблемы адаптации к изменениям климата в сфере водных ресурсов. 

Мероприятия по адаптации к изменениям климата. 

 

Проблемы управления водными ресурсами 

Недостатки в управлении водными ресурсами. Основные принципы 

интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). Управление 

водными ресурсами по бассейновому принципу. Политика и законодательство в 

области управления водными ресурсами в РК. Основные положения Водного 

кодекса РК. 

Количественные и качественные изменения водных ресурсов 

Центральной Азии 

Водные ресурсы Центральной Азии. Использование и антропогенная 

нагрузка на водные ресурсы ЦА. Основные источники загрязнения и качество 

воды водных обьектов ЦА. Тенденции изменения стока крупных 

трансграничных рек стран ЦА.  

 

Водохозяйственные и экологические проблемы водных объектов 

Республики Казахстан 

Антропогенные изменения водности рек. Современные тенденции и 

возможные последствия  изменения стока рек Казахстана. Приоритетные 

проблемы использования и охраны водных ресурсов водохозяйственных 

бассейнов РК. Особенности и водохозяйственные проблемы гидрологии горных 

территорий Казахстана.   

 

Трансграничные водные объекты 

Трансграничные водные бассейны Мира: проблемы вододеления и 

совместного использования водных ресурсов. Международное сотрудничество и 

совершенствование управления трансграничными водными объектами. 

Проблемы совместного использования и охраны трансграничных водных 

ресурсов РК.  

 

Гидроэкологические проблемы водоемов 

Изменения водно-солевого режима крупных водоемов. Проблемы 

использования и охраны водных ресурсов водоемов (Аральское море, озеро 

Балхаш). Влияние падения уровня Аральского моря на состояние окружающей 

среды Приаралье. Проблемы создания, использования и охраны водных ресурсов 

крупных водохранилищ в Мире и на территории РК. 

 

Проблемы оптимизации гидрометеорологического мониторинга 
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Место и роль монторинга качества поверхностных вод в Глобальной 

системе экологического мониторинга. Проблемы оптимизации 

гидрометеорологического мониторинга на территории Казахстана. Современное 

состояние системы мониторинга гидрологических наблюдений на територии 

Казахстана: проблемы и перспективы. 

 

Водное законодательство и нормирование качества воды 

Водное законодательство и нормирование качества воды. Проблемы 

гармонизации водного законодательства и нормативов качества воды в 

Центральной Азии, Мире. Сравнительная характеристика нормативов качества 

воды стран ЕС и Центральной Азии. 

 

Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Малые реки и их роль в решении проблем водообеспечения. 

Использование водных ресурсов малых рек. Современное экологическое 

состояние малых рек, охрана водных ресурсов малых рек. 

 

Международное сотрудничество в гидрологии 

Международное сотрудничество в гидрологии. Эффективность 

многосторонних и двух сторонних соглашений. Международное сотрудничество 

и проблемы гармонизации водного законодательства в Центральной Азии. 

 

Международные Конвенции по трансграничным водным объектам 

Международные соглашения в области трансграничных водотоков. 

Международно-правовые принципы сотрудничества в области управления 

водными ресурсами трансграничных водотоков. Международные Конвенции по 

трансграничным водным объектам. Европейская водная директива по 

сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История и основные этапы гидрометеорологических исследований в 

Казахстане. 

2. Влияние хозяйственной деятельности человека на климат и 

состояние природной среды. 

3. Проблемы водообеспеченности в Центральной Азии и РК. 

4. Влияние падения уровня Аральского моря на состояние окружающей 

среды Приаралье. 

5. Тенденции и возможные последствия изменения климата и водных 

ресурсов  на земном шаре и на территории РК 

6. Трансраничные бассейны Мира: проблемы вододеления и 

совместного использования водных ресурсов. 

7. Приоритетные проблемы использования и охраны водных ресурсов 

водохозяйственных бассейнов РК. 
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8. Проблемы создания, использования и охраны водных ресурсов 

крупных водохранилищ в Мире и на территории РК. 

9. Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Казахстана 

10.  Проблемы использования и охраны водных ресурсов внутренних 

водоемов (Каспий). 

11. Проблемы использования и охраны водных ресурсов внутренних 

водоемов (оз. Балхаш). 

12. Особенности и водохозяйственные проблемы гидрологии горных 

территорий Казахстана 

13.  Проблемы оптимизации мониторинга качества воды поверхностных 

вод в Мире и РК 

14.  Сравнительная характеристика нормативов качества воды стран ЕС 

и Центральной Азии. 

15.  Международные Конвенции по трансграничным водным объектам. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Глобальные экологические проблемы современности. 

2. Основные направления и современное состояние гидрологических 

исследований в Мире и Республике Казахстан. 

3. Влияние изменения климата на состояние ледников Республики 

Казахстан. 

4. Мероприятия по адаптации климата на территории Казахстана. 

5. Количественные и качественные изменения водных ресурсов 

Центральной Азии. 

6. Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Казахстана. 

7. Содержание, цели и задачи программа ГМОСВода.  

8. Экологические и водохозяйственные проблемы Каспийского моря. 

9. Экологические и водохозяйственные проблемы озера Балхаш. 

10.  Проблемы охраны и использования водных ресурсов водохранилищ 

в бассейне р. Ертис. 

11. Проблемы оптимизации системы мониторинга качества воды водных 

объектов РК. 

12. Проблемы рационального использования и охраны водных ресурсов 

водных объектов урбанизированных территорий. 

13. Международное сотрудничество в гидрологии и проблемы 

гармонизации водного законодательства в Центральной Азии. 

14. Место и роль темы магистерской диссертации в системе глобальных 

проблем гидрологии. 

15. Место и роль темы магистерской диссертации в системе 

региональных проблем гидрологии. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1. История и основные этапы гидрометеорологических исследований в 

Казахстане. 

2. Влияние хозяйственной деятельности человека на климат и 

состояние природной среды. 

3. Тенденции и возможные последствия изменения климата и водных 

ресурсов  на земном шаре и на территории РК 

4. Приоритетные проблемы использования и охраны водных ресурсов 

водохозяйственных бассейнов РК. 

5. Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Казахстана 

6. Проблемы использования и охраны водных ресурсов внутренних 

водоемов (Каспийское море, оз. Балхаш). 

7. Проблемы оптимизации мониторинга качества воды поверхностных 

вод в Мире и РК 

8. Особенности и водохозяйственные проблемы гидрологии горных 

территорий Казахстана 

9. Международные Конвенции по трансграничным водным объектам. 

10. Количественные и качественные изменения водных ресурсов 

Центральной Азии. 

11. Проблемы рационального использования и охраны водных ресурсов 

водных объектов урбанизированных территорий. 

12. Место и роль темы магистерской диссертации в системе глобальных 

проблем гидрологии. 

13. Место и роль темы магистерской диссертации в системе 

региональных проблем гидрологии. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике». Астана, 2013. 52с 

2. Государственная программа управления водными ресурсами 

Республики Казахстан на 2014-2040 годы. Астана, 2014. 

3. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Серия публикаций 

ПРООН в Казахстане, № UNDPKAZ 07, Алматы, 2004, 131с. 

4. Водные ресурсы Казахстана: оценка, прогноз, управление. Том II. 

Достай Ж.Д. Природные воды Казахстана: ресурсы, режим, качество и прогноз – 

Алматы: Институт географии, 2012. –330 с. 

5. Водный Кодекс Республики Казахстан  (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 15.06.2015 г.). Астана, 2003. 

http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
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6. Экологический кодекс Республики Казахстан  (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 15.06.2015 г.). Астана, 2007. 

7. Комплексное использование водных ресурсов: Учебное 

пособие/Яковлев С.В. и др.- М.: Высшая школа, 2005. -384с. 

8. Перспективы гармонизации стандартов и норм качества вод в 

странах Центральной Азии и водной рамочной директивы Европейского Союза / 

М. Ж. Бурлибаев и др.; Регион. экол. центр Центр. Азии.- Алматы: OST-ХХІ век, 

2010.- 240 с. 

 

Дополнительная: 

1. Руководство по водным ресурсам и адаптации к изменению климата. 

/Изд. ООН: Нью-Йорк, Женева, 2009. -129с. 

2. Сарсембеков Т.Т. и др. Использование и охрана трансграничных рек 

в Центральной Азии. – Алматы: Атамура, 2004 – 272 с. 

3. Ясинский В.А., Мироненков А.П., Сарсембеков Т.Т. 

Инвестиционные приоритеты сотрудничества в бассейнах трансграничных рек 

Центральной Азии. – Алматы, 2012. – 312с. 

4. Методические указания по организации и функционированию 

подсистемы мониторинга состояния трансграничных поверхностных вод 

Казахстана. / под ред. Бурлибаева М.Ж. – Астана, 2012. – 138с. 

5. Бурлибаев М., Достай Ж. и др. Современное экологическое 

состояние экосистем Иле-Балхашского бассейна. – Алматы: ОО «OST –XXI  

век», 2009 – 130 с. 

6. Итоговая декларация РИО + 20 "Будущее, которое мы хотим". 

Генеральная Ассамблея ООН, 24 июня 2012,  

http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html. 

7. Проект Программы  интегрированного управления водными 

ресурсами и повышения эффективности водопользования Республики Казахстан 

на 2008 - 2025 годы. – Астана: КВР МСХ РК,  ПРООН/Казахстан, 2007 год – 90 

с. (http:// www.voda.kz) 

8. Integrated Water Cycle Management in Kazakhstan. Al-Farabi Kazakh 

National University, Publishing House, Almaty, 2014, 320p. 

 

 

 

http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
http://www.voda.kz/
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GRPG 5301 ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГИДРОЛОГИИ 

 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем - 2 кредита 

 

Автор: 

Дускаев К.К. - к.т.н., доцент кафедры метеорологии и гидрологии  

 

Рецензенты: 
Достай Ж. - доктор географических наук, профессор, заведующий 

лабораторией «Водных Проблем» АО «ННТХ» Парасат»  

ТОО «Институт Географии» 

Гальперин Р.И. -   доктор географических наук,   профессор кафедры 

метеорологии и гидрология суши факультета географии и природопользования 

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Глобальные и региональные проблемы гидрологии» даёт 

представление о главных современных проблемах  гидрологической науки, 

влиянии природных и антропогенных факторов на водные ресурсы, проблемах 

водообеспеченности в Казахстане, Центральной Азии и в Мире регионах, 

международных аспектах современной гидрологии. Она подготавливает 

магистрантов к деятельности по оценке и снижению воздействия естественных и 

антропогенных факторов на окружающую среду и водные объекты. 

В результате обучения данной дисциплины магистранты будут знать: 

современные актуальные проблемы гидрологии и гидрометеорологии; 

совокупность естественных и антропогенных воздействий на природу, климат и 

водные объекты; экологические и социально-экономические последствия 

изменения климата и водных ресурсов; современное экологическое состояние и 

водохозяйственные проблемы  водных объектов Казахстана, динамику и прогноз 

их состояния в будущем. 

Компетенции магистранта:  

Инструментальные: знание состояния развития гидрологической науки, 

понимание современных проблем гидрологии и гидроэкологии, основных 

проблем управления водными ресурсами, современных тенденций 

количественного и качественного изменения водных ресурсов.  

Межличностные: способность работать в команде, руководить людьми и 

подчиняться, проявлять толерантность.  

Системные: способность изучать гидросферу, водные объекты, речные 

бассейны при гидрологических исследованиях как сложные природные системы, 
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способность применять методы  системного анализа для изучения 

гидрологических явлений и процессов.  

Предметные: умение решать широкий спектр известных гидрологических 

проблем и браться за решение неясных и нерешенных проблем; способность 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Для изучения дисциплины «Глобальные и региональные проблемы 

гидрологии» необходимы сведения из следующих дисциплин: «Общая 

гидрология»,  «Климатология»,  «Гидрометрия», «Гидрологические расчеты», 

«Гидрологические прогнозы», «Гидроэкология».  

Смежными дисциплинами являются: «Экологические проблемы 

гидрологии», «Интегрированное управление водными ресурсами»,  

«Гидрометеорологический мониторинг», «Экологические проблемы водного 

хозяйства»,  «Влияние хозяйственной деятельности на режим рек».  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Гидрометеорологические исследования: история, основные этапы 

2 Гидрологические исследования: проблемы и перспективы  

3 Водные ресурсы и водообеспеченность 

4 Проблемы изменения климата и водных ресурсов 

5 Водохозяйственные и экологические проблемы водных объектов 

Республики Казахстан 

6 Трансграничные водные объекты 

7 Гидроэкологические проблемы водоемов 

8 Проблемы оптимизации гидрометеорологического мониторинга 

9 Водное законодательство и нормирование качества воды 

10 Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

11 Международное сотрудничество в гидрологии 

12 Международные Конвенции по трансграничным водным 

объектам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса является получение магистрантами глубокого и 

всестороннего представления об основных современных глобальных и 

региональных проблемах гидрологии, путях их решения и развития. 

Задачи курса: обеспечить получение магистрантами комплекса знаний по 

современному состоянию гидрологической науки, наиболее актуальным ее 

проблемам, перспективам развития гидрологии; решению приоритетных 

глобальных и региональных проблем использования и охраны водных ресурсов в 

мире и Казахстане; по  оценке влияния изменения климата на водные ресурсы в 

мире, странах Центрально-азиатского региона  и Республики Казахстан. 
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Курс «Глобальные и региональные проблемы гидрологии» является 

профилирующей дисциплиной. Он относится к естественным наукам, носит 

комплексный характер и читается с целью углубления знаний студентов о 

процессах, происходящих в географической оболочке, в том числе под 

воздействием человека на окружающую среду.  

Это специальный курс, в котором будет осуществлен общее знакомство с 

большим объемом теоретического материала, поэтому в ходе подготовки к 

дисциплине существенная роль отводится учебникам, монографиям и учебным 

пособиям по выявлению и анализу современных приоритетных проблем 

гидрологии. Практические (семинарские занятия), задания на СРС и возможное 

участие в проекте предоставят  магистрантам возможность для ознакомления с 

практическим применением теоретического материала. 

В результате изучения курса магистранты должны овладеть 

Основные методы изучения дисциплины: лекционный, литературный 

поиск по российским и отечественным публикациям последних лет. 

В результате изучения курса магистранты должны уметь: проводить 

оценку естественных и антропогенных воздействий на климат и водные ресурсы; 

прогнозировать развитие воздействия  природных и антропогенных факторов на 

водные объекты; планировать мероприятия по снижению негативного воздействия на 

водные ресурсы; давать научно-обоснованные рекомендации по решению глобальных 

и региональных проблем гидрологии. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Гидрометеорологические исследования: история, основные этапы 

Актуальные проблемы гидрометеорологии в Мире и на территории 

Казахстана. История и основные этапы гидрометеорологических исследований в 

Казахстане.  

 

Гидрологические исследования: проблемы и перспективы 

Состояние гидрологических исследований в Мире: сеть стационаров, 

экспедиционные работы, приборное оснащение, научные исследования. 

Гидрологические исследования в Казахстане: проблемы и перспективы. 

 

Водные ресурсы и водообеспеченность 

Современное состояние водных ресурсов в мире и отдельных регионах. 

Проблемы водообеспеченности континентов, регионов, государств в Мире.  

Особенности и проблемы  водообеспеченности в Центральной Азии и 

Республике Казахстан. 

 

Проблемы изменения климата и водных ресурсов 

Изменения климата. Отклики изменений климата в глобальном 

влагообороте и режиме  водных объектов.  Влияние антропогенных процессов на 
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климат и водные ресурсы. Проблемы адаптации к изменениям климата в сфере 

водных ресурсов.  

 

Водохозяйственные и экологические проблемы водных объектов 

Республики Казахстан 

Современные тенденции и возможные последствия  изменения стока рек 

Казахстана. Приоритетные проблемы использования и охраны водных ресурсов 

водохозяйственных бассейнов РК. Особенности и водохозяйственные проблемы 

гидрологии горных территорий Казахстана.   

 

Трансграничные водные объекты 

Трансграничные водные бассейны Мира: проблемы вододеления и 

совместного использования водных ресурсов. Международное сотрудничество и 

совершенствование управления трансграничными водными объектами. 

Проблемы совместного использования и охраны трансграничных водных 

ресурсов РК.  

 

Гидроэкологические проблемы водоемов 

Изменения водно-солевого режима крупных водоемов. Проблемы 

использования и охраны водных ресурсов водоемов (Аральское море, озеро 

Балхаш). Проблемы создания, использования и охраны водных ресурсов 

крупных водохранилищ в Мире и на территории РК. 

 

Проблемы гидрометеорологического оптимизации мониторинга 

Проблемы оптимизации гидрометеорологического мониторинга на 

территории Казахстана. Современное состояние системы мониторинга 

гидрологических наблюдений на територии Казахстана: проблемы и 

перспективы. 

 

Водное законодательство и нормирование качества воды 

Водное законодательство и нормирование качества воды. Проблемы 

гармонизации водного законодательства и нормативов качества воды в 

Центральной Азии, Мире. Сравнительная характеристика нормативов качества 

воды стран ЕС и Центральной Азии. 

 

Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Малые реки и их роль в решении проблем водообеспечения. 

Использование водных ресурсов малых рек. Современное экологическое 

состояние малых рек, охрана водных ресурсов малых рек. 

 

Международное сотрудничество в гидрологии 

Международное сотрудничество в гидрологии. Эффективность 

многосторонних и двух сторонних соглашений. Международное сотрудничество 

и проблемы гармонизации водного законодательства в Центральной Азии. 
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Международные Конвенции по трансграничным водным объектам. 

Международные соглашения в области трансграничных водотоков. 

Международно-правовые принципы сотрудничества в области управления 

водными ресурсами трансграничных водотоков. Международные Конвенции по 

трансграничным водным объектам. Европейская водная директива по 

сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История и основные этапы гидрометеорологических исследований в 

Казахстане. 

2. Влияние хозяйственной деятельности человека на климат и 

состояние природной среды. 

3. Проблемы водообеспеченности в Центральной Азии и РК. 

4. Влияние падения уровня Аральского моря на состояние окружающей 

среды Приаралье. 

5. Тенденции и возможные последствия изменения климата и водных 

ресурсов  на земном шаре и на территории РК 

6. Приоритетные проблемы использования и охраны водных ресурсов 

водохозяйственных бассейнов РК. 

7. Проблемы создания, использования и охраны водных ресурсов 

крупных водохранилищ в Мире и на территории РК. 

8. Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Казахстана 

9. Проблемы использования и охраны водных ресурсов внутренних 

водоемов (Каспий). 

10. Проблемы использования и охраны водных ресурсов внутренних 

водоемов (оз. Балхаш). 

11. Проблемы оптимизации мониторинга качества воды поверхностных 

вод в Мире и РК 

12. Международные Конвенции по трансграничным водным объектам. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Глобальные экологические проблемы современности. 

2. Основные направления и современное состояние гидрологических 

исследований в Мире и Республике Казахстан. 

3. Влияние изменения климата на состояние ледников Республики 

Казахстан. 

4. Мероприятия по адаптации климата на территории Казахстана. 

5. Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Казахстана. 
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6. Содержание, цели и задачи программа ГМОСВода.  

7. Экологические и водохозяйственные проблемы Каспийского моря. 

8. Экологические и водохозяйственные проблемы озера Балхаш. 

9. Проблемы оптимизации системы мониторинга качества воды водных 

объектов РК. 

10. Международное сотрудничество в гидрологии и проблемы 

гармонизации водного законодательства в Центральной Азии. 

11. Место и роль темы магистерской диссертации в системе глобальных 

проблем гидрологии. 

12. Место и роль темы магистерской диссертации в системе 

региональных проблем гидрологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

1. История и основные этапы гидрометеорологических исследований в 

Казахстане. 

2. Влияние хозяйственной деятельности человека на климат и 

состояние природной среды. 

3. Тенденции и возможные последствия изменения климата и водных 

ресурсов  на земном шаре и на территории РК 

4. Приоритетные проблемы использования и охраны водных ресурсов 

водохозяйственных бассейнов РК. 

5. Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Казахстана 

6. Проблемы использования и охраны водных ресурсов внутренних 

водоемов (Каспийское море, оз. Балхаш). 

7. Проблемы оптимизации мониторинга качества воды поверхностных 

вод в Мире и РК 

8. Особенности и водохозяйственные проблемы гидрологии горных 

территорий Казахстана 

9. Место и роль темы магистерской диссертации в системе глобальных 

проблем гидрологии. 

10. Место и роль темы магистерской диссертации в системе 

региональных проблем гидрологии. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике». Астана, 2013. 52с 

2. Государственная программа управления водными ресурсами 

Республики Казахстан на 2014-2040 годы. Астана, 2014. 
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3. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Серия публикаций 

ПРООН в Казахстане, № UNDPKAZ 07, Алматы, 2004, 131с. 

4. Водные ресурсы Казахстана: оценка, прогноз, управление. Том II. 

Достай Ж.Д. Природные воды Казахстана: ресурсы, режим, качество и прогноз – 

Алматы: Институт географии, 2012. –330 с. 

5. Водный Кодекс Республики Казахстан  (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 15.06.2015 г.). Астана, 2003. 

6. Экологический кодекс Республики Казахстан  (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 15.06.2015 г.). Астана, 2007. 

7. Комплексное использование водных ресурсов: Учебное 

пособие/Яковлев С.В. и др.- М.: Высшая школа, 2005. -384с. 

8. Перспективы гармонизации стандартов и норм качества вод в 

странах Центральной Азии и водной рамочной директивы Европейского Союза / 

М. Ж. Бурлибаев и др.; Регион. экол. центр Центр. Азии.- Алматы: OST-ХХІ век, 

2010.- 240 с. 

 

Дополнительная: 

1. Руководство по водным ресурсам и адаптации к изменению климата. 

/Изд. ООН: Нью-Йорк, Женева, 2009. -129с. 

2. Сарсембеков Т.Т. и др. Использование и охрана трансграничных рек 

в Центральной Азии. – Алматы: Атамура, 2004 – 272 с. 

3. Ясинский В.А., Мироненков А.П., Сарсембеков Т.Т. 

Инвестиционные приоритеты сотрудничества в бассейнах трансграничных рек 

Центральной Азии. – Алматы, 2012. – 312с. 

4. Методические указания по организации и функционированию 

подсистемы мониторинга состояния трансграничных поверхностных вод 

Казахстана. / под ред. Бурлибаева М.Ж. – Астана, 2012. – 138с. 

5. Бурлибаев М., Достай Ж. и др. Современное экологическое 

состояние экосистем Иле-Балхашского бассейна. – Алматы: ОО «OST –XXI  

век», 2009 – 130 с. 

6. Итоговая декларация РИО + 20 "Будущее, которое мы хотим". 

Генеральная Ассамблея ООН, 24 июня 2012,  

http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html. 

7. Проект Программы  интегрированного управления водными 

ресурсами и повышения эффективности водопользования Республики Казахстан 

на 2008 - 2025 годы. – Астана: КВР МСХ РК,  ПРООН/Казахстан, 2007 год – 90 

с. (http:// www.voda.kz) 

8. Integrated Water Cycle Management in Kazakhstan. Al-Farabi Kazakh 

National University, Publishing House, Almaty, 2014, 320p. 

 

 

 

http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
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http://www.eco.gov.kz/files/vodnyi_kodeks.htm
http://www.voda.kz/
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GRPG 5301 ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГИДРОЛОГИИ 

 

(профильное направление) 

 

Объем  - 1 кредит 

 

Автор: 

Дускаев К.К. -  к.т.н., доцент кафедры метеорологии и гидрологии   

 

Рецензенты: 
Достай Ж. - доктор географических наук, профессор заведующий 

лабораторией «Водных Проблем» АО «ННТХ» Парасат»  

ТОО «Институт Географии» 

Гальперин Р.И. - доктор географических наук,  профессор кафедры 

метеорологии и гидрология суши факультета географии и природопользования  

Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Глобальные и региональные проблемы гидрологии» даёт 

представление о главных современных проблемах  гидрологической науки, 

влиянии природных и антропогенных факторов на водные ресурсы, проблемах 

водообеспеченности в Казахстане, Центральной Азии и в Мире регионах, 

международных аспектах современной гидрологии. Она подготавливает 

магистрантов к деятельности по оценке и снижению воздействия естественных и 

антропогенных факторов на окружающую среду и водные объекты.  

В результате обучения данной дисциплины магистранты будут знать: 

современные актуальные проблемы гидрологии и гидрометеорологии; 

совокупность естественных и антропогенных воздействий на природу, климат и 

водные объекты; экологические и социально-экономические последствия 

изменения климата и водных ресурсов; современное экологическое состояние и 

водохозяйственные проблемы  водных объектов Казахстана, динамику и прогноз 

их состояния в будущем. 

Компетенции магистранта:  

Инструментальные: знание состояния развития гидрологической науки, 

понимание современных проблем гидрологии и гидроэкологии, основных 

проблем управления водными ресурсами, современных тенденций 

количественного и качественного изменения водных ресурсов.  

Межличностные: способность работать в команде, руководить людьми и 

подчиняться, проявлять толерантность.  

Системные: способность изучать гидросферу, водные объекты, речные 

бассейны при гидрологических исследованиях как сложные природные системы, 
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способность применять методы  системного анализа для изучения 

гидрологических явлений и процессов.  

Предметные: умение решать широкий спектр известных гидрологических 

проблем и браться за решение неясных и нерешенных проблем; способность 

оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Для изучения дисциплины «Глобальные и региональные проблемы 

гидрологии» необходимы сведения из следующих дисциплин: «Общая 

гидрология»,  «Климатология»,  «Гидрометрия», «Гидрологические расчеты», 

«Гидрологические прогнозы», «Гидроэкология».  

Смежными дисциплинами являются: «Экологические проблемы 

гидрологии», «Интегрированное управление водными ресурсами»,  

«Гидрометеорологический мониторинг», «Экологические проблемы водного 

хозяйства»,  «Влияние хозяйственной деятельности на режим рек».  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Гидрометеорологические исследования: история, основные этапы 

2 Гидрологические исследования: проблемы и перспективы  

3 Водные ресурсы и водообеспеченность 

4 Проблемы изменения климата и водных ресурсов 

5 Водохозяйственные и экологические проблемы водных объектов 

Республики Казахстан 

6 Трансграничные водные объекты 

7 Гидроэкологические проблемы водоемов 

8 Проблемы оптимизации гидрометеорологического мониторинга 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса является получение магистрантами глубокого и 

всестороннего представления об основных современных глобальных и 

региональных проблемах гидрологии, путях их решения и развития. 

Задачи курса: обеспечить получение магистрантами комплекса знаний по 

современному состоянию гидрологической науки, наиболее актуальным ее 

проблемам, перспективам развития гидрологии; решению приоритетных 

глобальных и региональных проблем использования и охраны водных ресурсов в 

мире и Казахстане; по  оценке влияния изменения климата на водные ресурсы в 

мире, странах Центрально-азиатского региона  и Республики Казахстан. 

Курс «Глобальные и региональные проблемы гидрологии» является 

профилирующей дисциплиной. Он относится к естественным наукам, носит 

комплексный характер и читается с целью углубления знаний студентов о 

процессах, происходящих в географической оболочке, в том числе под 

воздействием человека на окружающую среду.  
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Это специальный курс, в котором будет осуществлен общее знакомство с 

большим объемом теоретического материала, поэтому в ходе подготовки к 

дисциплине существенная роль отводится учебникам, монографиям и учебным 

пособиям по выявлению и анализу современных приоритетных проблем 

гидрологии. Практические (семинарские занятия), задания на СРС и возможное 

участие в проекте предоставят  магистрантам возможность для ознакомления с 

практическим применением теоретического материала. 

В результате изучения курса магистранты должны овладеть 

Основные методы изучения дисциплины: лекционный, литературный 

поиск по российским и отечественным публикациям последних лет. 

В результате изучения курса магистранты должны уметь: проводить 

оценку естественных и антропогенных воздействий на климат и водные ресурсы; 

прогнозировать развитие воздействия  природных и антропогенных факторов на 

водные объекты; планировать мероприятия по снижению негативного воздействия на 

водные ресурсы; давать научно-обоснованные рекомендации по решению глобальных 

и региональных проблем гидрологии. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Гидрометеорологические исследования: история, основные этапы 

Актуальные проблемы гидрометеорологии в Мире и на территории 

Казахстана. История и основные этапы гидрометеорологических исследований в 

Казахстане.  

 

Гидрологические исследования: проблемы и перспективы 

Состояние гидрологических исследований в Мире: сеть стационаров, 

экспедиционные работы, приборное оснащение, научные исследования.  

Гидрологические исследования в Казахстане: проблемы и перспективы. 

 

Водные ресурсы и водообеспеченность 

Проблемы водообеспеченности континентов, регионов, государств в  

Мире. Особенностм и проблемы  водообеспеченности в Центральной Азии 

и РК. 

Проблемы изменения климата и водных ресурсов 

Изменения климата. Отклики изменений климата в глобальном 

влагообороте и режиме  водных объектов.  

 

Водохозяйственные и экологические проблемы водных объектов 

Республики Казахстан 

Современные тенденции и возможные последствия  изменения стока рек 

Казахстана. Приоритетные проблемы использования и охраны водных ресурсов 

водохозяйственных бассейнов РК. Особенности и водохозяйственные проблемы 

гидрологии горных территорий Казахстана.   
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Трансграничные водные объекты 

Трансграничные водные бассейны Мира: проблемы вододеления и 

совместного использования водных ресурсов. Международное сотрудничество и 

совершенствование управления трансграничными водными объектами. 

Проблемы совместного использования и охраны трансграничных водных 

ресурсов РК.  

 

Гидроэкологические проблемы водоемов 

Изменения водно-солевого режима крупных водоемов. Проблемы 

использования и охраны водных ресурсов водоемов (Аральское море, озеро 

Балхаш). Проблемы создания, использования и охраны водных ресурсов 

крупных водохранилищ в Мире и на территории РК. 

 

Проблемы гидрометеорологического оптимизации мониторинга 

Современное состояние системы мониторинга гидрологических 

наблюдений на територии Казахстана: проблемы и перспективы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История и основные этапы гидрометеорологических исследований в 

Казахстане. 

2. Влияние хозяйственной деятельности человека на климат и 

состояние природной среды. 

3. Проблемы водообеспеченности в Центральной Азии и РК. 

4. Влияние падения уровня Аральского моря на состояние окружающей 

среды Приаралье. 

5. Приоритетные проблемы использования и охраны водных ресурсов 

водохозяйственных бассейнов РК. 

6. Проблемы создания, использования и охраны водных ресурсов 

крупных водохранилищ в Мире и на территории РК. 

7. Проблемы использования и охраны водных ресурсов внутренних 

водоемов (Каспий). 

8. Проблемы использования и охраны водных ресурсов внутренних 

водоемов (оз. Балхаш). 

9. Проблемы оптимизации мониторинга качества воды поверхностных 

вод в Мире и РК 

10. Международные Конвенции по трансграничным водным объектам. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Глобальные экологические проблемы современности. 

2. Основные направления и современное состояние гидрологических 

исследований в Мире и Республике Казахстан. 
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3. Влияние изменения климата на состояние ледников Республики 

Казахстан. 

4. Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Казахстана. 

5. Экологические и водохозяйственные проблемы Каспийского моря. 

6. Экологические и водохозяйственные проблемы озера Балхаш. 

7. Проблемы оптимизации системы мониторинга качества воды водных 

объектов РК. 

8. Международное сотрудничество в гидрологии и проблемы 

гармонизации водного законодательства в Центральной Азии. 

9. Место и роль темы магистерской диссертации в системе глобальных 

проблем гидрологии. 

10. Место и роль темы магистерской диссертации в системе 

региональных проблем гидрологиит в Казахстане. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

1. История и основные этапы гидрометеорологических исследований в 

Казахстане. 

2. Влияние хозяйственной деятельности человека на климат и 

состояние природной среды. 

3. Тенденции и возможные последствия изменения климата и водных 

ресурсов  на земном шаре и на территории РК 

4. Приоритетные проблемы использования и охраны водных ресурсов 

водохозяйственных бассейнов РК. 

5. Проблемы использования и охраны водных ресурсов малых рек 

Казахстана 

6. Место и роль темы магистерской диссертации в системе глобальных 

проблем гидрологии. 

7. Место и роль темы магистерской диссертации в системе 

региональных проблем гидрологии. 
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