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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 (258 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 258). 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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AZhM 5301  АТМОСФЕРАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ МОНИТОРИНГІСІ 

 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

Автор: 

Сальников В.Г. – география ғылымдарының докторы, метеорология 

және гидрология кафедрасының профессоры 

 

Пікір жазғандар: 

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

ШЖҚ «ҒЗИ Экология мәселелері» 

Джусупбеков Д. К. - география ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің география және табиғатты 

пайдалану факультетінің метеорология және гидрология кафедрасының 

доценті 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Курстың негізгі мақсаты – атмосфера ауа сапасы туралы мәліметтерді 

бақылау, тексеру, жинау, сақтау, өңдеу және басқару жүйесімен, сонымен 

қатар атмосфера ортасының экологиялық күйімен  жаһанды масштабта 

таныстыру. 

Пәнді оқу міндеттері - магистрант атмосфера мониторингісінің қазіргі 

концепциясын, жаһандық және мемлекеттік экологиялық мониторинг 

жүйесінде алатын орнын, атмосфера ауа сапасының мониторингінің орны мен 

ролін білу;  бақылауды ұйымдастыру принциптерін білу; жаһандық 

мониторинг мәліметтерін жалпылау, өңдеу және әдістерін, атмосфера күйін 

болжаудың қазіргі әдістерін білу керек 

Магистрант білу керек: 

 экологиялық мониторингтің ғылыми негіздеріне кіретін негізгі 

түсініктерді, жалпы құрылымды, мониторингтің әртүрлі классификациясын; 

қоршаған ортаның ластануының нормалануын және негізгі өлшеу 

параметірлерін; 

  қоршаған ортаның жаһандық мониторинг жүйесіне кіретін 

мониторингтің қызметін мен жүйелерін, экологиялық мониторингтің 

бірыңғай мемлекеттік және мемлекеттік мониторинг жүйесін; 

 атмосфераның жаһанды мониторингісі  ұйымының принциптерін; 

 мониторинг кезінде аналитикалық қамтамасыздандыруды; 
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 тиімді қор технологиясы элементтерімен бірге типтік табиғи 

қорғау шараларын. 

Магистрант істей білу керек: 

 территорияны әртүрлі шаруашылық түрлерімен меңгеру кезінде 

атмосфераның жаһанды мониторингісінің бағдарламаларын өңдеу; 

 территорияны әртүрлі шаруашылық түрлерімен меңгеру кезінде 

атмосфераның жаһанды мониторингісінің карта-сызбаларын құрастыру; 

 мониторинг нәтижелерін талдау және өңдеу; 

 табиғи қорғау шараларын жобалау; 

 Ақпараттық қолдау процедурасының шешімдерін қабылдауды 

табиғи қорғау әрекетінде және экологиялық қамтамасыздау саласында 

қамтамасыздандыру. 

Алдын ала оқу пәндер тізімі: «Экология және тұрақты даму», 

«Қоршаған ортаны қорғаудың метеорологиялық негіздері», «Ластану және 

Атмосфераны қорғау», «Климатология», «Космостық метеорология». 

Шектес пәндер тізімі: «Метеорологияның жаһандық және аймақтың 

мәселелері», «Ұзақ мерзімді ауа райын болжау мен атмосфераның жалпы 

циркуляциясының ерекшеліктері». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атауы 

 
1 БӨЛІМ АТМОСФЕРАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ МОНИТОРИНГІСІНІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ  

1 Мониторинг жүйесінің жіктелуі.  

2 
Табиғи орта мен адамның әрекеттесу оптимизациясында табиғи 

ортаны жан- жақты талдау ролі. 

3 
Әртүрлі факторлардың қоршаған табиғи ортаға әрекеттерінің 

эффектілерін талдау принциптері. 

4 Жаһанды және аймақтық масштабта экологиялық жүктемені талдау. 

5 Биосфера элементтерiне мүмкiндік жүктемесінiң ұғымы. 

6 
Атмосфераның экологиялық жүйесінің тұрақтылығы және 

резервтері. 

7 
Ластаушы заттардың көпжолдармен әрекеттесуін ескере отырып 

атмосферада экологиялық нормалау принциптері. 

8 
Атмосфералық ауа сапасын реттеудің жалпы жолдары. Реттеудің 

экология-экономикалық аспектілері. 

 

2 БӨЛІМ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТІҢ ЖАҺАНДЫ 

АСПЕКТІЛЕРІ. АТМОСФЕРА КҮЙІ ЛАСТАНУЫН БОЛЖАУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ. 
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9 
Антропогенді әрекеттердің көздерімен және факторларымен 

атмосфера күйінің өзгеруіне бақылау жүргізуді ұйымдастыру.  

10 Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі (ҚОМЖЖ). 

11  Климаттық мониторинг. Жер серігінің климаттық мониторингі. 

12 
Атмосферадағы ластағыш заттардың трансшекаралық таралуының 

мониторингі. 

13 Фондық мониторинг.  

14  Атмосфераның ластану күйінің заманауи тәсілдері.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқудың мақсатына тереңірек жүйелі оқудың негізгі мақсаты 

болып атмосфераны бақылау, бағалау, жинақтау, сақтау болып табылады. 

Жаһандық деңгейдегі қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау 

болып табылады. 

Пәннің тапсырмасы оқу келесілерден тұрады атмосфера 

мониторингісінің жаһандық заманауи концепцияларын деталды оқу; 

жаһандық мониторинг жүйесіндегі атмосфералық ауаның рөлі мен орны; 

бақылаудың құрамы мен мерзімі мен принциптерін ұйымдастыру; жаһандық 

мониторинг ақпараттар әдісін құрастыру. 

«Атмосфераның жаһандық мониторингі» пәні. Негізгі түсініктемелері 

мен  мәселелері. Мониторинг жүйесінің жіктелуі. Мониторингті ақпараттық 

және бағдарламалық камтамасыз ету. 

Биосферадағы жалпы немесе жекеленген биосфералық процесстердің 

өзгеруін, яғни озон беткейінің жағдайын, ауа райының өзгерісін, процесстерді 

жаһандық мониторингтің міндетіне кіреді. 

Жаһандық мониторингтің негізгі нысандары мен тапсырмалары. 

Жаһандық мониторингтің мақсатына жетуіне  халықаралық 

ынтымақтастық үлкен рөл атқарады. 

Қоршаған ортаның мониторинг құрылымы мен ұйымы. Экологиялық 

мониторинг классификациясы. Экологиялық мониторинг классификациясы. 

Әр түрлі масштабтағы тапсырмаларды шешу мақсатында құрылған негізгі 

және жүйе ішіндегі жаһандық мониторинг. Жаһандық мониторинг желісін 

ұйымдастырудағы биосфералық станциялардың ролі. Әсер ету көздерінің 

мониторингісі: нүктелік стационарлық, жылжымалы нүктелі, алаңдық және б. 

Табиғи орта мониторингі: ауадағы, топырақтағы және судағы. Әсер ету 

факторларының мониторингі. 

Бүкіл Жер шарында болатын өзгерістерді бақылау ұйымдарының 

жаһандық мониторингі. Сонымен қатар, Жер шарында болып жатқан қауіпті 

құбылыстар жайлы, соның ішінде, табиғи апаттар мен экологиялық 
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өзгерістер, табиғи ортадағы фондық жаһандық өзгерісі, радиациялық 

радиация деңгейі, көмір қышқыл газының атмосферадағы мөлшері, озон, 

атмосфераның шаңдануы, жылудың циркуляциясы, жаһандық мұхит пен Жер 

шарының ауа қабығының газ алмасу динамикасы, планетадағы климаттық – 

ауа райының өзгерісі.  

Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі. Ұйымдастырудың 

қашықтықтық және байланыс әдістері. Мониторингті іске асыру құралдары. 

Қоршаған ортаға әсер ететін жаһандық және трансшекаралық аймақтық 

бағалау мәселелерің шешуде халықаралық қауымдастықтың рөлі. 

Экологиялық мониторингтің Паневропалық жүйесі: ауадағы ластаушы 

заттардың орын ауыстыру мониторингісінің Европалық бағдарламасы, орман 

мониторинг бағдарламасы.  

Интегралды мониторинг бағдарламасы. Экологиялық мониторинг 

жүйесінің құраушылары. Мониторинг бағдарламасын әзірлеу: тапсырма мен 

мақсат, бақылау обьектілердің басымдарын және параметрлерін таңдау, 

жағдайды алдын –ала бағалау. 

Жаһандық мониторинтктің иерархиясы Жаһандық, Аймақтық, 

Импактты. 

Жаһандық мониторинг жүйесінің жалпы координациялық тәртібі. 

Қоршаған ортаның жаһандық мониторинг жүйесінің бағдарламалық 

орталығы. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

БӨЛІМ 1 АТМОСФЕРАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ 

МОНИТОРИНГІСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Мониторинг жүйесінің жіктелуі 

Жаһандық мониторингтің негізгі тапсырмалары мен сызбасы. 

Көпжүйелі мониторинг  құрастырудың классификациясы. Биосфераның 

ластану мониторингісі. Әсер ету көздер мен классификация шарттары 

бойынша мониторинг түрлері. 

 

Табиғи орта мен адамның әрекеттесу оптимизациясында табиғи 

ортаны жан- жақты талдау ролі. 
Табиғи ортаның жан-жақты талдауының негiзгi ерекшеліктері және 

мәселелері, кезеңдерi. Адамның қоршаған ортамен әрекеттесуінің негізгі 

бағыттары. Табиғи ортаның күйін және мониторингті ұйымдастыруды 

зерттеу кезінде негізгі сұрақтарға қажетті жауаптарды табу. Әртүрлі 

факторлардың қоршаған табиғи ортаға әрекеттерінің эффектілерін талдау 

принциптері.  
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Әртүрлі факторлардың қоршаған табиғи ортаға әрекеттерінің 

эффектілерін талдау принциптері. 

Базалық негізгі бағалау ережесі қоршаған ортаға бірнеше әртүрлі 

факторлардың бірлескен әсері  болуы мүмкін .Әр ластаушы әсер етуші ролі 

анықтаудың негізгі көзі. Қоршаған орта немесе экологиялық факторларының 

маңыздылығын бағалау үшін арнайы критериялар.Басымдылықтың немесе 

басқа бір әсер етуші басымдылықтың негізгі анықтау әдістері. 

 

Жаһанды және аймақтық масштабта экологиялық жүктемені 

талдау. 

Қоршаған орта күйінің өзгеруі мен мүмкін болатын күйін болжау 

мақсатында жүйелік талдау және имитациялық математикалық модельдеу 

кезеңдері. Атмосферада ластанудың аймақтық және жаһандық таралу модулі. 

Лездік және үздіксіз көздерден аз және үлкен қашықтықтарға әртүрлі тұну 

жылдамдықтармен таралатын қоспалардың таралу модулі. Өнеркәсіп 

өндірісінің және шаруашылық қызметі құрылымының технологиялық 

деңгейдегі негізгі стандарттық форматтары. Табиғи ортаның арасындағы 

ластаушы заттардың мүмкін болатын өту жолдары. 

 

Биосфера элементтерiне мүмкiндік жүктемесінiң ұғымы. 
Экожүйелердің негiзгi категориялары. Мүмкіндік жүктемелерінің 

критерийлерінің өндіру үшін негізгі мәселелер. Экожүйе күйінің өзгеруінің 

мүмкіндік шектері. Жүйенiң экологиялық қоры. Биологиялық жүйелерге 

әсердiң эффектiліктiң шектілігі және «доза–жауаб реакция» тәуелдiлігі.  

 

Атмосфераның экологиялық жүйесінің тұрақтылығы және 

резервтері. 

Атмосфераға  жасанды жүктемелердің мөлшерлеуіне экологиялық 

жолдар. Экологиялық жүйенің тұрақтылық түсінігі. Экожүйенің тұрақтылық 

шегі. Жүйе күйінің кризистік деңгейі және оның экологиялық резерві. 

Сыртқы табиғи және жасанды жағдайлардан жүйе күйінің тәуелділігі.  

 

Ластаушы заттардың көпжолдармен әрекеттесуін ескере отырып 

атмосферада экологиялық нормалау принциптері. 

Табиғи ортаға ластаушы заттардың таралу схемасы. Негізгі таралу 

жолдары. Ортаны шектейтін қасиеттерін анықтау негізінде атмосферадағы 

экологиялық мөлшерлеудің жолдары. Пайдалылықтың максимизациясының 

негізінде шектейтін ортаны анықтау негізгі әдістері. Атмосферада сынап 

концентрациясы мен пестициттердің жерге жақын шоғырлануынан шектеу 

ерекшеліктері.  
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Атмосфералық ауа сапасын реттеудің жалпы жолдары. Реттеудің 

экология-экономикалық аспектілері. 

Қоршаған табиғи ортаның сапасын реттеу стратегиясының басты 

ережелері.Табиғи орта сапасын реттеу бойынша  бағыттары мен тізбегінің 

әсерлері. Экология-экономикалық жүйенің түсінігі. Зиянды жасанды 

әсерлерімен күресу бойынша басымдылық шарасын анықтауда экономикалық 

факторларды есепке алу мүмкіндіктері. Ластану шығындарының  деңгейін 

анықтау әдістері. Экология- экономикалық негізінде жасанды әсерлердің 

шектеулі бағытталуы. 

 

2 БӨЛІМ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТІҢ ЖАҺАНДЫ 

АСПЕКТІЛЕРІ. АТМОСФЕРА КҮЙІ ЛАСТАНУЫН БОЛЖАУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ 

 

Антропогенді әрекеттердің көздерімен және факторларымен 

атмосфера күйінің өзгеруіне бақылау жүргізуді ұйымдастыру. 

Табиғи ортаның күйі, табиғи жүйелердің реакцияларының 

классификациялары,  мониторинг жүйесін қамтитын көз және әсер ету 

факторлары. Физикалық, химия және биологиялық көрсеткіштері талдау 

негізінде есептерін орындау үшін бақылауларды жүргізу реті. 

 

Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі (ҚОМЖЖ) 

Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі (ҚОМЖЖ). 

Жаһандық мониторингті ұйымдастыру және тапсырмалары. Жаһандық 

мониторинг нысандары: атмосфера, гидросфера, топырақ және биологиялық 

орта. Жаһандық мониторинг жүйесін де бақылау жүргізуге станциялар желісі. 

Анықталатын ластағыштар. Көмірқышқыл оксиді, азот мыс. Озон.  

 

Климаттық мониторинг. Спутниктік климаттық мониторинг. 

Негізгі міндеттері. Климаттың өзгеруінің талдау үшін негiзгi климаттық 

мәлiметтерді және акпараттарды алу. Басымдылық және өлшеу дәлдiгi. 

Спутниктік климаттық мониторинг. 

 

Атмосферадағы ластаушы заттардың таралуының 

трансшекаралық мониторингі 

Атмосферадағы ластағыштардың трансшекаралық орын ауыстыруы. 

Трансшекаралық орын ауыстырудағы экологиялық мониторинг 

ерекшеліктері. Трансшекаралық ластанушылықпен байланыса отырып 

қоршаған ортаға негізгі әсер етушілігі. Трансшекаралық ағындарды 

есептеудің жалпы мінездемелік моделі.  
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Фондық мониторинг 
Фондық мониторингтің қажеттілігінің негізі. ГСМОС, БАПМОН и 

ЕМЕП халықаралық бағдарламаларының аясындағы фондық мониторингінің 

жаһандық ұйымы. Фондық мониторинг жүргізу кезіндегі  пен бақылау 

нүктесін таңдау мен репрезантивтілік.  

Аймақтық және базалық фондық мониторинг станциялары. Және 

оларға қойылатын талаптар. Бақылау бағдарламасының толық және қысқа 

түрі. Бақылау нәтижелерін теңестіру.  

Фондық аумақтардағы ластағыш заттардың орын ауысуы мен оны 

анықтау мүмкіндігі. Фондық мониторинг жүргізу кезіндегі ластағыш 

заттарды талдау әдістерін таңдай ерекшеліктері. Фондық ластануларға 

метеорологиялық жағдайлар мен мезгілдердің әсері.  

 

Атмосфераның ластану күйінің заманауи тәсілдері. 
Қоршаған орта жағдайын болжау спецификасы. Қоршаған орта 

жағдайының өзгеру тенденциясын заманауи әдістермен бағалау. Болжау 

әдістерінің классификациясы. Қоршаған ортаның жеке компоненттерінің 

жағдайын болжау үшін моделдің жалпы сипаттамасы. Қоршаған ортаның 

жағдайын болжау дәлділігі және спецификасы. 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ  ЖӘНЕ  ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. «SURFER» ақпараттық жүйесi көмегiмен метеорологиялық  

бақылау мәліметтерін өңдеу және көрнекiлеу. 

2. «STATISTICA» ақпараттық жүйесi көмегiмен метеорологиялық 

мониторинг мәліметтерін өңдеу және көрнекiлеу. Топталған мәлiметтер үшiн 

сипаттамалық статистиканы  есептеу. 

3. Атмосфера ауасының мониторинг нәтижелердiң негiзгi 

статистикалық сипаттамаларын есептеу.  

4. Бiрфакторлы дисперсиялық талдау және мәлiметтердi 

апостериорлық салыстыру.  

5. Екi топтағы орташа мәлiметтердi салыстыру бойынша Т- 

критериін бағалау. 

6. Параметрлiк емес статистиканы қолдануы арқылы уақытты 

қатарларды талдау. 

7. Атмосфераның жаһандық мониторинг нәтижелерінің 

математикалық өңделуі. 

8. Жаһандық мониторинг обьектілерін талдау әдістерін есептеу 

мінездемесі.  
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9. Атмосферадағы ластаушы заттардың орын ауыстыруын есептеу. 

Типтік тапсырмаларды шешу. 

10. Жаһандық атмосфера мониторингісін жасау және талдау үшін 

метеопараметрлік мәліметтер базасын құру.  

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ  ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Атмосфераның трансшекаралық ластануы және оның 

мониторингісі.  

2. Жаһандық мониторинг жасау мақсатында қоршаған орта 

обьектілерін талдау  әдістерін таңдау. 

3. Радиациялық жағдайдың  жаһандық және ұлттық мониторингісі. 

4. Фондық мониторинг: тапсырмалары, ұйым, әдістері. 

5. Климаттық жаһандық өзгерістердің мониторингі. 

6. Қоршаған ортаға әсер ететін атмосфераның жаһандық 

мониторингісінің орны мен ролі. 

7. Климаттық жүйе және оның мониторингі. 

8. Жаһандық климаттық өзгерістердің жер серектік мониторингі. 

9. Атмосферадағы ластаушылардың таралуының моделі. 

10. Қышқылкөрсеткішті ластағыш заттардың қоршаған ортаны 

ластау мониторингі. 

11. Ауыр металдармен қоршаған ортаның  ластану мониторингі. 
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AZhM 5301  АТМОСФЕРАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ МОНИТОРИНГІСІ 

 

(ғылыми және педагогикалык бығыт) 

 

Көлемі - 2 кредит 

 

Автор: 

Сальников В.Г. -  география ғылымдарының докторы, метеорология 

және гидрология кафедрасының профессоры   

 

Пікір жазғандар: 

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

ШЖҚ «ҒЗИ Экология мәселелері» 

Джусупбеков Д. К. - география ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің география және табиғатты 

пайдалану факультетінің метеорология және гидрология кафедрасының 

доценті 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Курстың негізгі мақсаты – атмосфера ауа сапасы туралы мәліметтерді 

бақылау, тексеру, жинау, сақтау, өңдеу және басқару жүйесімен, сонымен 

қатар атмосфера ортасының экологиялық күйімен  жаһанды масштабта 

таныстыру. 

Пәнді оқу міндеттері - магистрант атмосфера мониторингісінің қазіргі 

концепциясын, жаһандық және мемлекеттік экологиялық мониторинг 

жүйесінде алатын орнын, атмосфера ауа сапасының мониторингінің орны мен 

ролін білу;  бақылауды ұйымдастыру принциптерін білу; жаһандық 

мониторинг мәліметтерін жалпылау, өңдеу және әдістерін, атмосфера күйін 

болжаудың қазіргі әдістерін білу керек 

Магистрант білу керек: 

 экологиялық мониторинктің ғылыми негіздеріне енетін негізгі 

түсініктерді, жалпы құрылымды, мониторингтің әртүрлі классификациясын; 

қоршаған ортаның ластануының нормалануын және негізгі өлшеу 

параметірлерін; 

  қоршаған ортаның жаһандық мониторинг жүйесіне кіретін 

мониторингтің қызметін мен жүйелерін, экологиялық мониторингтің 

бірыңғай мемлекеттік және мемлекеттік мониторинг жүйесін; 

 атмосфераның жаһанды мониторингісі  ұйымының принциптерін; 

 мониторинг кезінде аналитикалық қамтамасыздандыруды; 
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 тиімді қор технологиясы элементтерімен бірге типтік табиғи 

қорғау шараларын.  

Магистрант істей білу керек: 

 территорияны әртүрлі шаруашылық түрлерімен меңгеру кезінде 

атмосфераның жаһанды мониторингісінің бағдарламаларын өңдеу; 

 территорияны әртүрлі шаруашылық түрлерімен меңгеру кезінде  

 атмосфераның жаһанды мониторингісінің карта-сызбаларын 

құрастыру; 

 мониторинг нәтижелерін талдау және өңдеу; 

 табиғи қорғау шараларын жобалау; 

 Ақпараттық қолдау процедурасының шешімдерін қабылдауды 

табиғи қорғау әрекетінде және экологиялық қамтамасыздау саласында 

қамтамасыздандыру. 

Алдын ала оқу пәндер тізімі: «Экология және тұрақты даму», 

«Қоршаған ортаны қорғаудың метеорологиялық негіздері», «Ластану және 

Атмосфераны қорғау», «Климатология», «Космостық метеорология». 

Аралас пәндер тізімі:  «Метеорологияның жаһандық және аймақтың 

мәселелері», «Ұзақ мерзімді ауа райын болжау мен атмосфераның жалпы 

циркуляциясының ерекшеліктері». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атауы 

 
1 БӨЛІМ АТМОСФЕРАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ МОНИТОРИНГІСІНІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ  

1 Мониторинг жүйесінің жіктелуі.  

2 
Табиғи орта мен адамның әрекеттесу оптимизациясында табиғи 

ортаны жан- жақты талдау ролі. 

3 
Әртүрлі факторлардың қоршаған табиғи ортаға әрекеттерінің 

эффектілерін талдау принциптері. 

4 Жаһанды және аймақтық масштабта экологиялық жүктемені талдау. 

5 Биосфера элементтерiне мүмкiндік жүктемесінiң ұғымы. 

 

2 БӨЛІМ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТІҢ ЖАҺАНДЫ 

АСПЕКТІЛЕРІ. АТМОСФЕРА КҮЙІ ЛАСТАНУЫН БОЛЖАУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ. 

6 
Антропогенді әрекеттердің көздерімен және факторларымен 

атмосфера күйінің өзгеруіне бақылау жүргізуді ұйымдастыру.  

7 Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі (ҚОМЖЖ). 

8  Климаттық мониторинг. Жер серігінің климаттық мониторингі. 

9 Атмосферадағы ластағыш заттардың трансшекаралық таралуының 
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мониторингі. 

10 Фондық мониторинг.  

11 Атмосфераның ластану күйінің заманауи тәсілдері.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқудың мақсатына тереңірек жүйелі оқудың негізгі мақсаты 

болып атмосфераны бақылау, бағалау, жинақтау, сақтау болып табылады. 

Жаһандық деңгейдегі қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау 

болып табылады. 

Пәннің тапсырмасы оқу келесілерден тұрады атмосфера 

мониторингісінің жаһандық заманауи концепцияларын деталды оқу; 

жаһандық мониторинг жүйесіндегі атмосфералық ауаның рөлі мен орны; 

бақылаудың құрамы мен мерзімі мен принциптерін ұйымдастыру; жаһандық 

мониторинг ақпараттар әдісін құрастыру. 

«Атмосфераның жаһандық мониторингі» пәні. Негізгі түсініктемелері 

мен  мәселелері. Мониторинг жүйесінің жіктелуі. Мониторингті ақпараттық 

және бағдарламалық камтамасыз ету. 

Биосферадағы жалпы немесе жекеленген биосфералық процесстердің 

өзгеруін, яғни озон беткейінің жағдайын, ауа райының өзгерісін және т.с.с. 

процесстерді жаһандық мониторингтің міндетіне кіреді. 

Жаһандық мониторингтің негізгі нысандары мен тапсырмалары. 

Жаһандық мониторингтің мақсатына жетуіне  халықаралық 

ынтымақтастық үлкен рөл атқарады. 

Қоршаған ортаның мониторинг құрылымы мен ұйымы. Экологиялық 

мониторинг классификациясы. Экологиялық мониторинг классификациясы. 

Әр түрлі масштабтағы тапсырмаларды шешу мақсатында құрылған негізгі 

және жүйе ішіндегі жаһандық мониторинг. Жаһандық мониторинг желісін 

ұйымдастырудағы биосфералық станциялардың ролі. Әсер ету көздерінің 

мониторингісі: нүктелік стационарлық, жылжымалы нүктелі, алаңдық және б. 

Табиғи орта мониторингі: ауадағы, топырақтағы және судағы. Әсер ету 

факторларының мониторингі. 

Бүкіл Жер шарында болатын өзгерістерді бақылау ұйымдарының 

жаһандық мониторингі. Сонымен қатар, Жер шарында болып жатқан қауіпті 

құбылыстар жайлы, соның ішінде, табиғи апаттар мен экологиялық 

өзгерістер, табиғи ортадағы фондық жаһандық өзгерісі, радиациялық 

радиация деңгейі, көмір қышқыл газының атмосферадағы мөлшері, озон, 

атмосфераның шаңдануы, жылудың циркуляциясы, жаһандық мұхит пен Жер 

шарының ауа қабығының газ алмасу динамикасы, планетадағы климаттық – 

ауа райының өзгерісі.  
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Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі. Ұйымдастырудың 

қашықтықтық және байланыс әдістері. Мониторингті іске асыру құралдары. 

Қоршаған ортаға әсер ететін жаһандық және трансшекаралық аймақтық 

бағалау мәселелерің шешуде халықаралық қауымдастықтың рөлі. 

Экологиялық мониторингтің Паневропалық жүйесі: ауадағы ластаушы 

заттардың орын ауыстыру мониторингісінің Европалық бағдарламасы, орман 

мониторинг бағдарламасы.  

Интегралды мониторинг бағдарламасы. Экологиялық мониторинг 

жүйесінің құраушылары. Мониторинг бағдарламасын әзірлеу: тапсырма мен 

мақсат, бақылау обьектілердің басымдарын және параметрлерін таңдау, 

жағдайды алдын –ала бағалау. 

Жаһандық мониторинтктің иерархиясы Жаһандық, Аймақтық, 

Импактты. 

Жаһандық мониторинг жүйесінің жалпы координациялық тәртібі. 

Қоршаған ортаның жаһандық мониторинг жүйесінің бағдарламалық 

орталығы. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

БӨЛІМ 1 АТМОСФЕРАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ 

МОНИТОРИНГІСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Мониторинг жүйесінің жіктелуі 

Жаһандық мониторингтің негізгі тапсырмалары мен сызбасы. 

Көпжүйелі мониторинг  құрастырудың классификациясы. Биосфераның 

ластану мониторингісі. Әсер ету көздер мен классификация шарттары 

бойынша мониторинг түрлері. 

 

Табиғи орта мен адамның әрекеттесу оптимизациясында табиғи 

ортаны жан- жақты талдау ролі. 
Табиғи ортаның жан-жақты талдауының негiзгi ерекшеліктері және 

мәселелері, кезеңдерi. Адамның қоршаған ортамен әрекеттесуінің негізгі 

бағыттары. Табиғи ортаның күйін және мониторингті ұйымдастыруды 

зерттеу кезінде негізгі сұрақтарға қажетті жауаптарды табу. Әртүрлі 

факторлардың қоршаған табиғи ортаға әрекеттерінің эффектілерін талдау 

принциптері. 

 

Әртүрлі факторлардың қоршаған табиғи ортаға әрекеттерінің 

эффектілерін талдау принциптері. 

Базалық негізгі бағалау ережесі қоршаған ортаға бірнеше әртүрлі 

факторлардың бірлескен әсері  болуы мүмкін. Әр ластаушы әсер етуші ролі 

анықтаудың негізгі көзі. Қоршаған орта немесе экологиялық факторларының 



17 

 

маңыздылығын бағалау үшін арнайы критериялар. Басымдылықтың немесе 

басқа бір әсер етуші басымдылықтың негізгі анықтау әдістері. 

 

Жаһандық және аймақтық масштабта экологиялық жүктемені 

талдау. 

Қоршаған орта күйінің өзгеруі мен мүмкін болатын күйін болжау 

мақсатында жүйелік талдау және имитациялық математикалық модельдеу 

кезеңдері. Атмосферада ластанудың аймақтық және жаһандық таралу модулі. 

Лездік және үздіксіз көздерден аз және үлкен қашықтықтарға әртүрлі тұну 

жылдамдықтармен таралатын қоспалардың таралу модулі. Өнеркәсіп 

өндірісінің және шаруашылық қызметі құрылымының технологиялық 

деңгейдегі негізгі стандарттық форматтары. Табиғи ортаның арасындағы 

ластаушы заттардың мүмкін болатын өту жолдары. 

 

Атмосфералық ауа сапасын реттеудің жалпы жолдары. Реттеудің 

экология-экономикалық аспектілері. 

Қоршаған табиғи ортаның сапасын реттеу стратегиясының басты 

ережелері.Табиғи орта сапасын реттеу бойынша  бағыттары мен тізбегінің 

әсерлері. Экология-экономикалық жүйенің түсінігі. Зиянды жасанды 

әсерлерімен күресу бойынша басымдылық шарасын анықтауда экономикалық 

факторларды есепке алу мүмкіндіктері. Ластану шығындарының  деңгейін 

анықтау әдістері. Экология-экономикалық негізінде жасанды әсерлердің 

шектеулі бағытталуы. 

 

2 БӨЛІМ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТІҢ ЖАҺАНДЫ 

АСПЕКТІЛЕРІ. АТМОСФЕРА КҮЙІ ЛАСТАНУЫН БОЛЖАУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ. 

 

Антропогенді әрекеттердің көздерімен және факторларымен 

атмосфера күйінің өзгеруіне бақылау жүргізуді ұйымдастыру. 

Табиғи ортаның күйі, табиғи жүйелердің реакцияларының 

классификациялары,  мониторинг жүйесін қамтитын көз және әсер ету 

факторлары. Физикалық, химия және биологиялық көрсеткіштері талдау 

негізінде есептерін орындау үшін бақылауларды жүргізу реті. 

 

Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі (ҚОМЖЖ) 

Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі (ҚОМЖЖ). 

Жаһандық мониторингті ұйымдастыру және тапсырмалары. Жаһандық 

мониторинг нысандары: атмосфера, гидросфера, топырақ және биологиялық 

орта. Жаһандық мониторинг жүйесін де бақылау жүргізуге станциялар желісі. 

Анықталатын ластағыштар. Көмірқышқыл оксиді, азот мыс. Озон.  
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Климаттық мониторинг. Спутниктік климаттық мониторинг 

Негізгі міндеттері. Климаттың өзгеруінің талдау үшін негiзгi климаттық 

мәлiметтерді және акпараттарды алу. Басымдылық және өлшеу дәлдiгi. 

Спутниктік климаттық мониторинг. 

 

Атмосферадағы ластаушы заттардың таралуының 

трансшекаралық мониторингі 

Атмосферадағы ластағыштардың трансшекаралық орын ауыстыруы. 

Трансшекаралық орын ауыстырудағы экологиялық мониторинг 

ерекшеліктері. Трансшекаралық ластанушылықпен байланыса отырып 

қоршаған ортаға негізгі әсер етушілігі. Трансшекаралық ағындарды 

есептеудің жалпы мінездемелік моделі.  

 

Фондық мониторинг 
Фондық мониторингтің қажеттілігінің негізі. ГСМОС, БАПМОН и 

ЕМЕП халықаралық бағдарламаларының аясындағы фондық мониторингінің 

жаһандық ұйымы. Фондық мониторинг жүргізу кезіндегі пен бақылау 

нүктесін таңдау мен репрезантивтілік.  

Аймақтық және базалық фондық мониторинг станциялары. Және 

оларға қойылатын талаптар. Бақылау бағдарламасының толық және қысқа 

түрі. Бақылау нәтижелерін теңестіру.  

Фондық аумақтардағы ластағыш заттардың орын ауысуы мен оны 

анықтау мүмкіндігі. Фондық мониторинг жүргізу кезіндегі ластағыш 

заттарды талдау әдістерін таңдай ерекшеліктері. Фондық ластануларға 

метеорологиялық жағдайлар мен мезгілдердің әсері.  

 

Атмосфераның ластану күйінің заманауи тәсілдері 
Қоршаған орта жағдайын болжау спецификасы. Қоршаған орта 

жағдайының өзгеру тенденциясын заманауи әдістермен бағалау. Болжау 

әдістерінің классификациясы. Қоршаған ортаның жеке компоненттерінің 

жағдайын болжау үшін моделдің жалпы сипаттамасы. Қоршаған ортаның 

жағдайын болжау дәлділігі және спецификасы. 

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ  ЖӘНЕ  ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. «SURFER» ақпараттық жүйесi көмегiмен метеорологиялық  

бақылау мәліметтерін өңдеу және көрнекiлеу. 
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2. «STATISTICA» ақпараттық жүйесi көмегiмен метеорологиялық 

мониторинг мәліметтерін өңдеу және көрнекiлеу. Топталған мәлiметтер үшiн 

сипаттамалық статистиканы  есептеу. 

3. Атмосфера ауасының мониторинг нәтижелердiң негiзгi 

статистикалық сипаттамаларын есептеу.  

4. Бiрфакторлы дисперсиялық талдау және мәлiметтердi 

апостериорлық салыстыру.  

5. Екi топтағы орташа мәлiметтердi салыстыру бойынша Т- 

критериін бағалау. 

6. Параметрлiк емес статистиканы қолдануы арқылы уақытты 

қатарларды талдау. 

7. Атмосфераның жаһандық мониторинг нәтижелерінің 

математикалық өңделуі. 

8. Жаһандық мониторинг обьектілерін талдау әдістерін есептеу 

мінездемесі.  

9. Атмосферадағы ластаушы заттардың орын ауыстыруын есептеу. 

Типтік тапсырмаларды шешу. 

10. Жаһандық атмосфера мониторингісін жасау және талдау үшін 

метеопараметрлік мәліметтер базасын құру.  

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ  ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Атмосфераның трансшекаралық ластануы және оның 

мониторингісі.  

2. Жаһандық мониторинг жасау мақсатында қоршаған орта 

обьектілерін талдау  әдістерін таңдау. 

3. Радиациялық жағдайдың  жаһандық және ұлттық мониторингісі. 

4. Фондық мониторинг: тапсырмалары, ұйым, әдістері. 

5. Климаттық жаһандық өзгерістердің мониторингі. 

6. Қоршаған ортаға әсер ететін атмосфераның жаһандық 

мониторингісінің орны мен ролі. 

7. Климаттық жүйе және оның мониторингі. 

8. Жаһандық климаттық өзгерістердің жер серектік мониторингі. 

9. Атмосферадағы ластаушылардың таралуының моделі. 

10. Қышқылкөрсеткішті ластағыш заттардың қоршаған ортаны 

ластау мониторингі. 

11. Ауыр металдармен қоршаған ортаның  ластану мониторингі. 

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі - 1 кредит 

 

Автор: 

Сальников В.Г. – география ғылымдарының докторы, метеорология 

және гидрология кафедрасының профессоры   

 

Пікір жазғандар: 

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

 ШЖҚ «ҒЗИ Экология мәселелері» 

Джусупбеков Д. К. - география ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің география және табиғатты 

пайдалану факультетінің метеорология және гидрология кафедрасының 

доценті 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ  

 

Курстың негізгі мақсаты – атмосфера ауа сапасы туралы мәліметтерді 

бақылау, тексеру, жинау, сақтау, өңдеу және басқару жүйесімен, сонымен 

қатар атмосфера ортасының экологиялық күйімен  жаһанды масштабта 

таныстыру. 

Пәнді оқу міндеттері - магистрант атмосфера мониторингісінің қазіргі 

концепциясын, жаһандық және мемлекеттік экологиялық мониторинг 

жүйесінде алатын орнын, атмосфера ауа сапасының мониторингінің орны мен 

ролін білу;  бақылауды ұйымдастыру принциптерін білу; жаһандық 

мониторинг мәліметтерін жалпылау, өңдеу және әдістерін, атмосфера күйін 

болжаудың қазіргі әдістерін білу керек 

Магистрант білу керек: 

 экологиялық мониторинктің ғылыми негіздеріне енетін негізгі 

түсініктерді, жалпы құрылымды, мониторингтің әртүрлі классификациясын; 

қоршаған ортаның ластануының нормалануын және негізгі өлшеу 

параметірлерін; 

  қоршаған ортаның жаһанды мониторинг жүйесіне енетін 

мониторингтің қызметін және жүйелерін, экологиялық мониторингтің 

бірыңғай мемлекеттік жүйесін және мемлекеттік мониторинг жүйесін; 

 атмосфераның жаһанды мониторингісі  ұйымының принциптерін; 

 мониторинг кезінде аналитикалық қамтамасыздандыруды; 
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 тиімді қор технологиясы элементтерімен бірге типтік табиғи 

қорғау шараларын. 

Магистрант істей білу керек: 

 территорияны әртүрлі шаруашылық түрлерімен меңгеру кезінде 

атмосфераның жаһанды мониторингісінің бағдарламаларын өңдеу; 

 территорияны әртүрлі шаруашылық түрлерімен меңгеру кезінде 

атмосфераның жаһанды мониторингісінің карта-сызбаларын құрастыру; 

 мониторинг нәтижелерін талдау және өңдеу; 

 табиғи қорғау шараларын жобалау; 

 Ақпараттық қолдау процедурасының шешімдерін қабылдауды 

табиғи қорғау әрекетінде және экологиялық қамтамасыздау саласында 

қамтамасыздандыру. 

Алдын ала оқу пәндер тізімі: «Экология және тұрақты даму», 

«Қоршаған ортаны қорғаудың метеорологиялық негіздері», «Ластану және 

Атмосфераны қорғау», «Климатология», «Космостық метеорология». 

Шектес пәндер тізімі:  «Метеорологияның жаһандық және аймақтың 

мәселелері», «Ұзақ мерзімді ауа райын болжау мен атмосфераның жалпы 

циркуляциясының ерекшеліктері». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атауы 

 
1 БӨЛІМ АТМОСФЕРАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ МОНИТОРИНГІСІНІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ  

1 Мониторинг жүйесінің жіктелуі.  

2 
Табиғи орта мен адамның әрекеттесу оптимизациясында табиғи 

ортаны жан- жақты талдау ролі. 

3 Жаһанды және аймақтық масштабта экологиялық жүктемені талдау. 

4 
Ластаушы заттардың көпжолдармен әрекеттесуін ескере отырып 

атмосферада экологиялық нормалау принциптері.  

 

2 БӨЛІМ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТІҢ ЖАҺАНДЫ 

АСПЕКТІЛЕРІ. АТМОСФЕРА КҮЙІ ЛАСТАНУЫН БОЛЖАУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ.  

5 
Антропогенді әрекеттердің көздерімен және факторларымен 

атмосфера күйінің өзгеруіне бақылау жүргізуді ұйымдастыру.  

6 Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі. 

7 Климаттық мониторинг. Жер серіктік климаттық мониторинг 

8 Атмосферадағы траншекаралық ластағыш заттардың мониторингі 

9 Фондық мониторинг 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқудың мақсатына тереңірек жүйелі оқудың негізгі мақсаты 

болып атмосфераны бақылау, бағалау, жинақтау, сақтау болып табылады. 

Жаһандық деңгейдегі қоршаған ортаның экологиялық жағдайын бағалау 

болып табылады. 

Пәннің тапсырмасы оқу келесілерден тұрады атмосфера 

мониторингісінің жаһандық заманауи концепцияларын деталды оқу; 

жаһандық мониторинг жүйесіндегі атмосфералық ауаның рөлі мен орны; 

бақылаудың құрамы мен мерзімі мен принциптерін ұйымдастыру; жаһандық 

мониторинг ақпараттар әдісін құрастыру. 

«Атмосфераның жаһандық мониторингі» пәні. Негізгі түсініктемелері 

мен  мәселелері. Мониторинг жүйесінің жіктелуі. Мониторингті ақпараттық 

және бағдарламалық камтамасыз ету. 

Биосферадағы жалпы немесе жекеленген биосфералық процесстердің 

өзгеруін, яғни озон беткейінің жағдайын, ауа райының өзгерісін және т.с.с. 

процесстерді жаһандық мониторингтің міндетіне кіреді. 

Жаһандық мониторингтің негізгі нысандары мен тапсырмалары. 

Жаһандық мониторингтің мақсатына жетуіне  халықаралық 

ынтымақтастық үлкен рөл атқарады. 

Қоршаған ортаның мониторинг құрылымы мен ұйымы. Экологиялық 

мониторинг классификациясы. Экологиялық мониторинг классификациясы. 

Әр түрлі масштабтағы тапсырмаларды шешу мақсатында құрылған негізгі 

және жүйе ішіндегі жаһандық мониторинг. Жаһандық мониторинг желісін 

ұйымдастырудағы биосфералық станциялардың ролі. Әсер ету көздерінің 

мониторингісі: нүктелік стационарлық, жылжымалы нүктелі, алаңдық және б. 

Табиғи орта мониторингі: ауадағы, топырақтағы және судағы. Әсер ету 

факторларының мониторингі. 

Бүкіл Жер шарында болатын өзгерістерді бақылау ұйымдарының 

жаһандық мониторингі. Сонымен қатар, Жер шарында болып жатқан қауіпті 

құбылыстар жайлы, соның ішінде, табиғи апаттар мен экологиялық 

өзгерістер, табиғи ортадағы фондық жаһандық өзгерісі, радиациялық 

радиация деңгейі, көмір қышқыл газының атмосферадағы мөлшері, озон, 

атмосфераның шаңдануы, жылудың циркуляциясы, жаһандық мұхит пен Жер 

шарының ауа қабығының газ алмасу динамикасы, планетадағы климаттық – 

ауа райының өзгерісі.  

Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі. Ұйымдастырудың 

қашықтықтық және байланыс әдістері. Мониторингті іске асыру құралдары. 

Қоршаған ортаға әсер ететін жаһандық және трансшекаралық аймақтық 

бағалау мәселелерің шешуде халықаралық қауымдастықтың рөлі. 
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Экологиялық мониторингтің Паневропалық жүйесі: ауадағы ластаушы 

заттардың орын ауыстыру мониторингісінің Европалық бағдарламасы, орман 

мониторинг бағдарламасы.  

Интегралды мониторинг бағдарламасы. Экологиялық мониторинг 

жүйесінің құраушылары. Мониторинг бағдарламасын әзірлеу: тапсырма мен 

мақсат, бақылау обьектілердің басымдарын және параметрлерін таңдау, 

жағдайды алдын –ала бағалау. 

Жаһандық мониторинтктің иерархиясы Жаһандық, Аймақтық, 

Импактты. 

Жаһандық мониторинг жүйесінің жалпы координациялық тәртібі. 

Қоршаған ортаның жаһандық мониторинг жүйесінің бағдарламалық 

орталығы. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

БӨЛІМ 1 АТМОСФЕРАНЫҢ ЖАҺАНДЫҚ 

МОНИТОРИНГІСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Мониторинг жүйесінің жіктелуі 

Жаһандық мониторингтің негізгі тапсырмалары мен сызбасы. 

Көпжүйелі мониторинг  құрастырудың классификациясы. Биосфераның 

ластану мониторингісі. Әсер ету көздер мен классификация шарттары 

бойынша мониторинг түрлері. 

 

Табиғи орта мен адамның әрекеттесу оптимизациясында табиғи 

ортаны жан- жақты талдау ролі. 
Табиғи ортаның жан-жақты талдауының негiзгi ерекшеліктері және 

мәселелері, кезеңдерi. Адамның қоршаған ортамен әрекеттесуінің негізгі 

бағыттары. Табиғи ортаның күйін және мониторингті ұйымдастыруды 

зерттеу кезінде негізгі сұрақтарға қажетті жауаптарды табу. Әртүрлі 

факторлардың қоршаған табиғи ортаға әрекеттерінің эффектілерін талдау 

принциптері.  

 

Жаһанды және аймақтық масштабта экологиялық жүктемені 

талдау. 

Қоршаған орта күйінің өзгеруі мен мүмкін болатын күйін болжау 

мақсатында жүйелік талдау және имитациялық математикалық модельдеу 

кезеңдері. Атмосферада ластанудың аймақтық және жаһандық таралу модулі. 

Лездік және үздіксіз көздерден аз және үлкен қашықтықтарға әртүрлі тұну 

жылдамдықтармен таралатын қоспалардың таралу модулі. Өнеркәсіп 

өндірісінің және шаруашылық қызметі құрылымының технологиялық 
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деңгейдегі негізгі стандарттық форматтары. Табиғи ортаның арасындағы 

ластаушы заттардың мүмкін болатын өту жолдары. 

 

Ластаушы заттардың көпжолдармен әрекеттесуін ескере отырып 

атмосферада экологиялық нормалау принциптері. 

Табиғи ортаға ластаушы заттардың таралу схемасы. Негізгі таралу 

жолдары. Ортаны шектейтін қасиеттерін анықтау негізінде атмосферадағы 

экологиялық мөлшерлеудің жолдары. Пайдалылықтың максимизациясының 

негізінде шектейтін ортаны анықтау негізгі әдістері. Атмосферада сынап 

концентрациясы мен пестициттердің жерге жақын шоғырлануынан шектеу 

ерекшеліктері.  

 

2 БӨЛІМ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТІҢ ЖАҺАНДЫ 

АСПЕКТІЛЕРІ. АТМОСФЕРА КҮЙІ ЛАСТАНУЫН БОЛЖАУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ. 

 

Антропогенді әрекеттердің көздерімен және факторларымен 

атмосфера күйінің өзгеруіне бақылау жүргізуді ұйымдастыру. 

Табиғи ортаның күйі, табиғи жүйелердің реакцияларының 

классификациялары,  мониторинг жүйесін қамтитын көз және әсер ету 

факторлары. Физикалық, химия және биологиялық көрсеткіштері талдау 

негізінде есептерін орындау үшін бақылауларды жүргізу реті. 

 

Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі (ҚОМЖЖ) 

Қоршаған орта мониторингісінің жаһандық жүйесі (ҚОМЖЖ). 

Жаһандық мониторингті ұйымдастыру және тапсырмалары. Жаһандық 

мониторинг нысандары: атмосфера, гидросфера, топырақ және биологиялық 

орта. Жаһандық мониторинг жүйесін де бақылау жүргізуге станциялар желісі. 

Анықталатын ластағыштар. Көмірқышқыл оксиді, азот мыс. Озон.  

 

Климаттық мониторинг. Спутниктік климаттық мониторинг. 

Негізгі міндеттері. Климаттың өзгеруінің талдау үшін негiзгi климаттық 

мәлiметтерді және акпараттарды алу. Басымдылық және өлшеу дәлдiгi. 

Спутниктік климаттық мониторинг. 

 

Атмосферадағы ластаушы заттардың таралуының 

трансшекаралық мониторингі 

Атмосферадағы ластағыштардың трансшекаралық орын ауыстыруы. 

Трансшекаралық орын ауыстырудағы экологиялық мониторинг 

ерекшеліктері. Трансшекаралық ластанушылықпен байланыса отырып 
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қоршаған ортаға негізгі әсер етушілігі. Трансшекаралық ағындарды 

есептеудің жалпы мінездемелік моделі.  

 

Фондық мониторинг 

Фондық мониторингтің қажеттілігінің негізі. ГСМОС, БАПМОН и 

ЕМЕП халықаралық бағдарламаларының аясындағы фондық мониторингінің 

жаһандық ұйымы. Фондық мониторинг жүргізу кезіндегі  пен бақылау 

нүктесін таңдау мен репрезантивтілік.  

Аймақтық және базалық фондық мониторинг станциялары. Және 

оларға қойылатын талаптар. Бақылау бағдарламасының толық және қысқа 

түрі. Бақылау нәтижелерін теңестіру.  

Фондық аумақтардағы ластағыш заттардың орын ауысуы мен оны 

анықтау мүмкіндігі. Фондық мониторинг жүргізу кезіндегі ластағыш 

заттарды талдау әдістерін таңдай ерекшеліктері. Фондық ластануларға 

метеорологиялық жағдайлар мен мезгілдердің әсері.  

 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ  ЖӘНЕ  ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТІЗБЕСІ  

 

1. «SURFER» ақпараттық жүйесi көмегiмен метеорологиялық  

бақылау мәліметтерін өңдеу және көрнекiлеу. 

2. «STATISTICA» ақпараттық жүйесi көмегiмен метеорологиялық 

мониторинг мәліметтерін өңдеу және көрнекiлеу. Топталған мәлiметтер үшiн 

сипаттамалық статистиканы  есептеу. 

3. Атмосфера ауасының мониторинг нәтижелердiң негiзгi 

статистикалық сипаттамаларын есептеу.  

4. Бiрфакторлы дисперсиялық талдау және мәлiметтердi 

апостериорлық салыстыру.  

5. Екi топтағы орташа мәлiметтердi салыстыру бойынша Т- 

критериін бағалау. 

6. Параметрлiк емес статистиканы қолдануы арқылы уақытты 

қатарларды талдау. 

7. Атмосфераның жаһандық мониторинг нәтижелерінің 

математикалық өңделуі. 

8. Жаһандық мониторинг обьектілерін талдау әдістерін есептеу 

мінездемесі.  

9. Атмосферадағы ластаушы заттардың орын ауыстыруын есептеу. 

Типтік тапсырмаларды шешу. 

10. Жаһандық атмосфера мониторингісін жасау және талдау үшін 

метеопараметрлік мәліметтер базасын құру.  
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МАГИСТРАНТТАРДЫҢ  ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ  

 

1. Атмосфераның трансшекаралық ластануы және оның 

мониторингісі.  

2. Жаһандық мониторинг жасау мақсатында қоршаған орта 

обьектілерін талдау  әдістерін таңдау. 

3. Радиациялық жағдайдың  жаһандық және ұлттық мониторингісі. 

4. Фондық мониторинг: тапсырмалары, ұйым, әдістері. 

5. Климаттық жаһандық өзгерістердің мониторингі. 

6. Қоршаған ортаға әсер ететін атмосфераның жаһандық 

мониторингісінің орны мен ролі. 

7. Климаттық жүйе және оның мониторингі. 

8. Жаһандық климаттық өзгерістердің жер серектік мониторингі. 

9. Атмосферадағы ластаушылардың таралуының моделі. 

10. Қышқылкөрсеткішті ластағыш заттардың қоршаған ортаны 

ластау мониторингі. 

11. Ауыр металдармен қоршаған ортаның  ластану мониторингі. 
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GМА 5301  ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРЫ 

 

(профильное направление) 

 

Объем - 3 кредита 

 

Автор: 

Сальников В.Г. - доктор географических наук,  профессор кафедры 

метеорологии и гидрологии  

 

Рецензенты: 

Скакова А.А. -  кандидат географических наук, ДГП  

Научно-исследовательский институт проблем экологии 

Джусупбеков Д.К. -  кандидат географических наук, доцент кафедры 

метеорологии и гидрологии факультета географии и природопользования 

 Казахского национального университета им. аль-Фараби  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель преподавания курса – изучение системы наблюдения, контроля, 

сбора, хранения, обработки и управления данными о качестве атмосферного 

воздуха, а также  экологического состояния воздушной среды в глобальном 

масштабе. 

Задачи изучения дисциплины – дать магистрантам подробное 

представление о современной концепции глобального мониторинга 

атмосферы; места и роли мониторинга качества атмосферного воздуха в 

системе глобального и государственного экологического мониторинга; 

принципов организации, состава и сроков наблюдений; методов обработки и 

обобщения информации глобального мониторинга, современных методов 

прогноза состояния загрязнения атмосферы. 

Магистрант должен знать: 

 научные основы экологического мониторинга, включающие 

основные понятия, общую структуру, классификацию видов мониторинга; 

основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения 

окружающей среды; 

 системы и службы мониторинга, входящие в глобальную систему 

мониторинга окружающей среды, единую государственную систему 

экологического мониторинга и систему государственного мониторинга; 

 принципы организации глобального мониторинга атмосферы; 

 аналитическое обеспечение при мониторинге; 
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 типовые природоохранные мероприятия с элементами 

ресурсоэффективных технологий. 

Магистрант должен уметь: 

 разрабатывать программы глобального мониторинга атмосферы при 

различных видах хозяйственного освоения территорий; 

 составлять карты-схемы организации глобального мониторинга 

атмосферы при различных видах хозяйственного освоения территории; 

 обрабатывать и анализировать результаты мониторинга; 

 проектировать природоохранные мероприятия. 

 обеспечить информационную поддержку процедур принятия 

решений в области природоохранной деятельности и экологической 

безопасности 

Перечень предшествующих дисциплин: «Экология и устойчивое 

развитие», «Метеорологические основы охраны окружающей среды», 

«Загрязнение и охрана атмосферы», «Климатология», «Синоптическая 

метеорология», «Космическая метеорология». 

Перечень смежных дисциплин: «Глобальные и региональные 

проблемы метеорологии», «Особенности общей циркуляции атмосферы и 

долгосрочные прогнозы погоды». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование тем 

 
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ 

1 Классификация систем мониторинга. 

2 
Роль всестороннего анализа природной среды в оптимизации 

взаимодействия человека с природной средой. 

3 
Принципы анализа эффектов воздействия различных факторов на 

окружающую природную среду. 

4 
Анализ экологической нагрузки в глобальном и региональном 

масштабе. 

5 Понятие допустимой нагрузки на элементы биосферы 

6 Устойчивость и резервы экологической системы атмосферы. 

7 
Принципы экологического нормирования в атмосфере с учетом 

множественных путей воздействия загрязняющих веществ 

8 
Общие подходы к регулированию качества атмосферного воздуха. 

Эколого–экономические аспекты регулирования 

 
РАЗДЕЛ 2 ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА 
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СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

9 
Организация наблюдений за изменением состояния атмосферы, 

источниками и факторами антропогенных воздействий. 

10 Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС) 

11 
Климатический мониторинг. Спутниковый климатический 

мониторинг. 

12 
Мониторинг  трансграничного распространения загрязняющих 

веществ в атмосфере. 

13 Фоновый мониторинг. 

14 Современные методы прогноза состояния загрязнения атмосферы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Предмет дисциплины «Глобальный мониторинг атмосферы». Основные 

понятия и задачи. Классификация систем мониторинга. Информационное и 

программное обеспечение мониторинга. 

Роль глобального мониторинга в контексте получения информации о 

биосфере в целом или об отдельных биосферных процессах, в частности, 

изменении климата, состоянии озонового экрана и т.п.  

Основные задачи и объекты глобального мониторинга   

Роль международного сотрудничества в контексте достижения целей 

глобального мониторинга. 

Организация и структура мониторинга окружающей среды. 

Классификация экологического мониторинга. Виды экологического 

мониторинга. Основные уровни и подсистемы глобального мониторинга с 

учетом необходимости решения нескольких задач разного масштаба. Роль 

биосферных станций в организации сети глобального мониторинга. 

Мониторинг источников воздействия: точечных стационарных, точечных 

подвижных, площадных и др. Мониторинг природных сред: воздушной, 

водной, почв. Мониторинг природных факторов. 

Роль глобального мониторинга при организации контроля над 

изменениями, которые охватывают весь Земной шар, а также 

предупреждения об угрозе людям, живущим на планете, о экологических 

нарушениях и стихийных бедствиях, в понимании глобально-фоновых 

изменений в природной среде, а именно степени радиации, содержания в 

атмосфере оксида углерода, озона, запыленности атмосферы, циркуляции 

тепла, динамики газового обменом между воздушной оболочкой Земли и 

мировым океаном,  погодно-климатических изменений на планете.  

Глобальная система мониторинга окружающей среды. Дистанционные 

и контактные методы организации. Средства реализации мониторинга. 
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Международное сотрудничество в решении проблем оценки глобальных и 

региональных трансграничных воздействий на окружающую среду. 

Панъевропейские системы экологического мониторинга: Европейская 

программа мониторинга переноса воздушных загрязнений, Программа 

лесного мониторинга, 

Программа интегрального мониторинга. Компоненты системы 

экологического мониторинга. Разработка программы мониторинга: цели и 

задачи, выбор приоритетных объектов наблюдения и определяемых 

параметров, предварительный анализ ситуации.  

Иерархия глобального мониторинга Глобальный, региональный,  

импактный мониторинг. 

Общий порядок координации система глобального мониторинга. Центр 

программной деятельности Глобальной системы мониторинга окружающей 

среды.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ 

 

Классификация систем мониторинга 
Основные задачи и схемы глобального мониторинга. Классификация 

подходов к созданию многоцелевого мониторинга. Мониторинг загрязнения 

биосферы. Классификация по факторам и источникам воздействия – виды 

мониторинга. 

 

Роль всестороннего анализа природной среды в оптимизации 

взаимодействия человека с природной средой 
Этапы, задачи и особенности всестороннего анализа природной среды. 

Основные направления взаимодействия человека с окружающей средой. 

Взаимодействия, направленные на регулирование отношений человека с 

природой. Основные вопросы, на которые необходимо найти ответы при 

изучении состояния природной среды и организации мониторинга. Принципы 

анализа эффектов воздействия различных факторов на окружающую 

природную среду. 

 

Принципы анализа эффектов воздействия различных факторов на 

окружающую природную среду. 

Базовые правила оценки возможного совместного действия нескольких 

различных факторов на окружающую среду. Основные способы определения 

роли каждого источника воздействия. Специальные критерии для оценки 
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экологической значимости факторов или эффектов воздействия на 

окружающую среду. Основные способы определения приоритетности того 

или иного воздействия. 

 

Анализ экологической нагрузки в глобальном и региональном 

масштабе 

Этапы системного анализа и имитационного математического 

моделирование для целей прогнозирования возможных состояний и 

изменений состояния окружающей среды. Модуль регионального и 

глобального распространения загрязнения в атмосфере. Модуль 

распространения примесей от мгновенных и непрерывных источников 

различной высоты на малые и большие расстояния с различными скоростями 

осаждения. Основные стандартные форматы технологического уровня 

предприятий промышленности и структуры хозяйственной деятельности. 

Возможные формы переходов (миграции) загрязняющих веществ между 

природными средами. 

 

Понятие допустимой нагрузки на элементы биосферы 

Основные категории экосистем. Основные вопросы для выработки 

критериев допустимых нагрузок. Допустимые пределы изменения состояния 

экосистем. Экологический резерв системы. Пороговость эффекта воздействия 

на биологические системы и зависимость «доза–ответная реакция».  

 

Устойчивость и резервы экологической системы атмосферы 

Экологические подходы к нормированию антропогенных нагрузок на 

атмосферу. Понятие устойчивости экологической системы. Мера 

устойчивости экосистемы. Критический уровень состояния системы и ее 

экологический резерв. Зависимость состояния системы от внешних 

естественных и антропогенных условий.  

 

Принципы экологического нормирования в атмосфере с учетом 

множественных путей воздействия загрязняющих веществ 

Схема распространения загрязнений в природных средах. Основные 

пути миграции. Подходы экологического нормирования в атмосфере на 

основе определения лимитирующих свойств среды. Основные способы 

выявления лимитирующей среды на основе максимизации полезности. 

Особенности лимитирования приземной концентрации ртути и пестицидов  в 

атмосфере. 

 

Общие подходы к регулированию качества атмосферного воздуха.  

Эколого–экономические аспекты регулирования 
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Основные положения стратегии регулирования качества окружающей 

природной среды Направленность и последовательность действий по 

регулированию качества природной среды. Понятие эколого-экономических 

систем. Возможности учета экономических факторов при определении 

приоритетности мер по борьбе с вредными антропогенными воздействиями. 

Способы определения уровня издержек загрязнения. Направления 

ограничений антропогенных воздействий  на основе  эколого-экономических. 

 

РАЗДЕЛ 2 ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРЫ. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

 

Организация наблюдений за изменением состояния атмосферы,  

источниками и факторами антропогенных воздействий.  

Классификация состояний природной среды, реакций природных 

систем, источников и факторов воздействия, охватываемых системой 

мониторинга. Порядок организации наблюдений для выполнения задач на 

основе анализа физических, химических и биологических показателей.  

 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Задачи 

и организация глобального мониторинга. Объекты глобального мониторинга: 

атмосфера, гидросфера, почва, биота. Сеть станций для проведения 

наблюдений в системе глобального мониторинга. Перечни определяемых 

загрязнителей. Оксиды углерода, серы, азота. Озон. 

 

Климатический мониторинг. Спутниковый климатический 

мониторинг. 

Основные задачи. Получение основных климатических данных и 

информации, необходимой для анализа изменчивости климата. 

Приоритетность и точность измерений. Спутниковый климатический 

мониторинг. 

 

Мониторинг  трансграничного распространения загрязняющих 

веществ в атмосфере. 

Понятие трансграничного переноса загрязнений в атмосфере. 

Особенности экологического мониторинга трансграничного переноса. 

Основные воздействия на окружающую среду в контексте трансграничного 

загрязнения. Общая характеристика моделей для расчёта трансграничных 

потоков. 
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Фоновый мониторинг. 

Обоснование необходимости фонового мониторинга. Организация 

глобального фонового мониторинга в рамках международных программ 

ГСМОС, БАПМОН и ЕМЕП. Выбор и репрезентативность точек проведения 

наблюдений при фоновом мониторинге.  

Базовые и региональные станции фонового мониторинга, требования к 

ним. Расширенные и сокращенные программы наблюдений. Сопостовимость 

результатов наблюдений. 

Перенос загрязняющих веществ  в фоновые районы и возможности его 

расчета. Особенности выбора методов анализа загрязняющих веществ при 

проведении фонового мониторинга. Влияние метеорологических условий, 

времен года на фоновые загрязнения.  

 

Современные методы прогноза состояния загрязнения атмосферы. 

Специфика прогнозирования состояния окружающей среды. 

Современные способы оценки тенденций изменений состояния окружающей 

среды. Классификация методов прогнозирования. Общая характеристика 

моделей для прогнозирования состояния отдельных компонентов природной 

среды. Точность прогнозирования состояния окружающей среды. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Обработка и визуализации данных глобального мониторинга 

атмосферы с помощью информационной системы «SURFER». 

2. Обработка и визуализации данных глобального мониторинга с 

помощью информационной системы «STATISTICA». Вычисление 

описательных статистик для группированных данных. 

3. Расчет основных статистических характеристик результатов 

мониторинга. 

4. Однофакторный дисперсионный анализ и апостериорное 

сравнение данных. 

5. Оценка Т-критерия сравнения средних в двух группах данных. 

6. Анализ временных рядов с использованием непараметрической 

статистики. 

7. Математическая обработка результатов глобального мониторинга 

атмосферы. 

8. Расчет характеристик методов анализа объектов глобального 

мониторинга. 

9. Расчет переноса загрязняющих веществ в атмосфере. Решение 

типовых задач. 
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10. Формирование базы данных метеопараметров для целей 

глобального мониторинга атмосферы и их анализ.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Трансграничное загрязнение атмосферы и его мониторинг. 

2. Обзор методов анализа объектов окружающей среды для целей 

глобального мониторинга. 

3. Глобальный и национальный мониторинг радиационной 

ситуации. 

4. Фоновый мониторинг: задачи, организация, методы. 

5. Мониторинг глобальных климатических изменений. 

6. Место и роль глобального мониторинга атмосферы в оценке 

воздействия на окружающую среду. 

7. Климатическая система и её мониторинг. 

8. Спутниковый мониторинг глобальных климатических изменений. 

9. Моделирование распространения загрязнителей в атмосфере. 

10. Мониторинг загрязнения окружающей среды 

кислотообразующими загрязняющими веществами. 

11. Мониторинг загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Сальников В.Г. Мониторинг состояния атмосферы. – Алматы, Казак 

Университетi, 2009.-159 с. 

2. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – Л., 

Гидрометеоиздат, 1984 г.-556 с. 

3. Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 

(руководящий документ). – Л., Гидрометеоиздат, 1991 г.- 693 с.  

4. Хаустов А.П., Редина М.М. Производственный экологический 

мониторинг: Учеб.пособие. – М.: РУДН, 2008. – 502 с. 

5. Язиков Е.Г., Шатилов А.Ю. Геоэкологический мониторинг: Учебное 

пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. – 276 с. 

6. Шамен А. Гидрометеорология и мониторинг природной среды 

Казахстана. Алматы, «Галым», 1996.- 295 с. 

 

Дополнительная: 
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1. Правила организации и ведения Единой государственной 

системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27.06.2001г. 

2. Владимиров А.М. и др. Охрана окружающей среды. Л., 

Гидрометеоиздат, 1991.-423 с. 

3. Рихванов Л.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии. 

– Томск: Изд-во ТПУ, 1997. – 384 с. 

4. Поцелуев А.А., Архангельский В.В. Дистанционные методы 

исследования окружающей среды. Учебное пособие для вузов. – Томск: 

STT, 2001. – 184 с. 

5. Афанасьев Ю.А., Фомин С.А. Мониторинг и методы контроля 

окружающей среды / Учебное пособие. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. – 468с. 

6. Сальников В.Г. Эколого-климатический потенциал. Алматы, 

Казак Университетi, 2006.-325 с. 

7. Горелик Д. О., Конопелько Л. А. Мониторинг загрязнения 

атмосферы и источников выбросов. – М.: Изд. стандартов, 1992. 

8. Мониторинг трансграничного переноса загрязняющих воздух 

веществ / Израэль Ю. А. и др. –  Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 

9. http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России 

10. http://www.elibrary.ru/ - электронная база Эльзевир 
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GМА 5301  ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРЫ 

 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем – 2 кредита  

 

Автор: 

Сальников В.Г. - доктор географических наук,  профессор кафедры 

метеорологии и гидрологии  

 

Рецензенты: 

Скакова А.А. -  кандидат географических наук, ДГП  

Научно-исследовательский институт проблем экологии 

Джусупбеков Д.К. -  кандидат географических наук, доцент кафедры 

метеорологии и гидрологии факультета географии и природопользования 

 Казахского национального университета им. аль-Фараби  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель преподавания курса – изучение системы наблюдения, контроля, 

сбора, хранения, обработки и управления данными о качестве атмосферного 

воздуха, а также  экологического состояния воздушной среды в глобальном 

масштабе. 

Задачи изучения дисциплины – дать магистрантам подробное 

представление о современной концепции глобального мониторинга 

атмосферы; места и роли мониторинга качества атмосферного воздуха в 

системе глобального и государственного экологического мониторинга; 

принципов организации, состава и сроков наблюдений; методов обработки и 

обобщения информации глобального мониторинга, современных методов 

прогноза состояния загрязнения атмосферы. 

Магистрант должен знать: 

 научные основы экологического мониторинга, включающие 

основные понятия, общую структуру, классификацию видов мониторинга; 

основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения 

окружающей среды; 

 системы и службы мониторинга, входящие в глобальную систему 

мониторинга окружающей среды, единую государственную систему 

экологического мониторинга и систему государственного мониторинга; 

 принципы организации глобального мониторинга атмосферы; 

 аналитическое обеспечение при мониторинге; 
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 типовые природоохранные мероприятия с элементами 

ресурсоэффективных технологий. 

Магистрант должен уметь: 

 разрабатывать программы глобального мониторинга атмосферы 

при различных видах хозяйственного освоения территорий; 

 составлять карты-схемы организации глобального мониторинга 

атмосферы при различных видах хозяйственного освоения территории; 

 обрабатывать и анализировать результаты мониторинга; 

 проектировать природоохранные мероприятия. 

 обеспечить информационную поддержку процедур принятия 

решений в области природоохранной деятельности и экологической 

безопасности 

Перечень предшествующих дисциплин: «Экология и устойчивое 

развитие», «Метеорологические основы охраны окружающей среды», 

«Загрязнение и охрана атмосферы», «Климатология», «Синоптическая 

метеорология», «Космическая метеорология». 

Перечень смежных дисциплин: «Глобальные и региональные 

проблемы метеорологии», «Особенности общей циркуляции атмосферы и 

долгосрочные прогнозы погоды». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ 

1 Классификация систем мониторинга. 

2 
Роль всестороннего анализа природной среды в оптимизации 

взаимодействия человека с природной средой. 

3 
Анализ экологической нагрузки в глобальном и региональном 

масштабе. 

4 
Принципы экологического нормирования в атмосфере с учетом 

множественных путей воздействия загрязняющих веществ. 

5 
Общие подходы к регулированию качества атмосферного 

воздуха. Эколого–экономические аспекты регулирования. 

 

РАЗДЕЛ 2 ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА 

СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

6 
Организация наблюдений за изменением состояния атмосферы, 

источниками и факторами антропогенных воздействий. 

7 Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС) 
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8 
Климатический мониторинг. Спутниковый климатический 

мониторинг. 

9 
Мониторинг  трансграничного распространения загрязняющих 

веществ в атмосфере. 

10 Фоновый мониторинг. 

11 
Современные методы прогноза состояния загрязнения 

атмосферы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью изучения данного курса является углубленная 

систематизация знаний по современным подходам к комплексной 

организации наблюдений, контроля, сбора, хранения, обработки и управления 

данными о качестве атмосферного воздуха, а также о экологического 

состояния воздушной среды в глобальном масштабе. 

Задачи изучения дисциплины включают детальное изучение 

современной концепции глобального мониторинга атмосферы; места и роли 

мониторинга качества атмосферного воздуха в системе глобального и 

государственного экологического мониторинга; принципов организации, 

состава и сроков наблюдений; методов обработки и обобщения информации 

глобального мониторинга, современных методов прогноза состояния 

загрязнения атмосферы. 

В рамках курса рассматриваются предмет дисциплины «Глобальный 

мониторинг атмосферы». Основные понятия и задачи. Классификация систем 

мониторинга. Информационное и программное обеспечение мониторинга. 

Роль глобального мониторинга в контексте получения информации о 

биосфере в целом или об отдельных биосферных процессах, в частности, 

изменении климата, состоянии озонового экрана и т.п.  

Основные задачи и объекты глобального мониторинга   

Роль международного сотрудничества в контексте достижения целей 

глобального мониторинга. 

Организация и структура мониторинга окружающей среды. 

Классификация экологического мониторинга. Виды экологического 

мониторинга. Основные уровни и подсистемы глобального мониторинга с 

учетом необходимости решения нескольких задач разного масштаба. Роль 

биосферных станций в организации сети глобального мониторинга. 

Мониторинг источников воздействия: точечных стационарных, точечных 

подвижных, площадных и др. Мониторинг природных сред: воздушной, 

водной, почв. Мониторинг природных факторов воздействия 
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Роль глобального мониторинга при организации контроля над 

изменениями, которые охватывают весь Земной шар, а также 

предупреждения об угрозе людям, живущим на планете, о экологических 

нарушениях и стихийных бедствиях, в понимании глобально-фоновых 

изменений в природной среде, а именно степени радиации, содержания в 

атмосфере оксида углерода, озона, запыленности атмосферы, циркуляции 

тепла, динамики газового обменом между воздушной оболочкой Земли и 

мировым океаном,  погодно-климатических изменений на планете.  

Глобальная система мониторинга окружающей среды. Дистанционные 

и контактные методы организации. Средства реализации мониторинга. 

Международное сотрудничество в решении проблем оценки глобальных и 

региональных трансграничных воздействий на окружающую среду. 

Панъевропейские системы экологического мониторинга: Европейская 

программа мониторинга переноса воздушных загрязнений, Программа 

лесного мониторинга, 

Программа интегрального мониторинга. Компоненты системы 

экологического мониторинга. Разработка программы мониторинга: цели и 

задачи, выбор приоритетных объектов наблюдения и определяемых 

параметров, предварительный анализ ситуации.  

Иерархия глобального мониторинга Глобальный, региональный,  

импактный мониторинг. 

Общий порядок координации система глобального мониторинга. Центр 

программной деятельности Глобальной системы мониторинга окружающей 

среды. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ 

 

Классификация систем мониторинга 
Основные задачи и схемы глобального мониторинга. Классификация 

подходов к созданию многоцелевого мониторинга. Мониторинг загрязнения 

биосферы. Классификация по факторам и источникам воздействия – виды 

мониторинга. 

 

Роль всестороннего анализа природной среды в оптимизации 

взаимодействия человека с природной средой 
Этапы, задачи и особенности всестороннего анализа природной среды. 

Основные направления взаимодействия человека с окружающей средой. 

Взаимодействия, направленные на регулирование отношений человека с 
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природой. Основные вопросы, на которые необходимо найти ответы при 

изучении состояния природной среды и организации мониторинга. Принципы 

анализа эффектов воздействия различных факторов на окружающую 

природную среду. 

 

Анализ экологической нагрузки в глобальном и региональном 

масштабе 

Этапы системного анализа и имитационного математического 

моделирование для целей прогнозирования возможных состояний и 

изменений состояния окружающей среды. Модуль регионального и 

глобального распространения загрязнения в атмосфере. Модуль 

распространения примесей от мгновенных и непрерывных источников 

различной высоты на малые и большие расстояния с различными скоростями 

осаждения. Основные стандартные форматы технологического уровня 

предприятий промышленности и структуры хозяйственной деятельности. 

Возможные формы переходов (миграции) загрязняющих веществ между 

природными средами. 

 

Принципы экологического нормирования в атмосфере с учетом 

множественных путей воздействия загрязняющих веществ 

Схема распространения загрязнений в природных средах. Основные 

пути миграции. Подходы экологического нормирования в атмосфере на 

основе определения лимитирующих свойств среды. Основные способы 

выявления лимитирующей среды на основе максимизации полезности. 

Особенности лимитирования приземной концентрации ртути и пестицидов  в 

атмосфере. 

 

Общие подходы к регулированию качества атмосферного воздуха.  

Эколого–экономические аспекты регулирования 

Основные положения стратегии регулирования качества окружающей 

природной среды Направленность и последовательность действий по 

регулированию качества природной среды. Понятие эколого-экономических 

систем. Возможности учета экономических факторов при определении 

приоритетности мер по борьбе с вредными антропогенными воздействиями. 

Способы определения уровня издержек загрязнения. Направления 

ограничений антропогенных воздействий  на основе  эколого-экономических. 

 

РАЗДЕЛ 2 ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРЫ. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
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Организация наблюдений за изменением состояния атмосферы,  

источниками и факторами антропогенных воздействий.  

Классификация состояний природной среды, реакций природных 

систем, источников и факторов воздействия, охватываемых системой 

мониторинга. Порядок организации наблюдений для выполнения задач на 

основе анализа физических, химических и биологических показателей. 

 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Задачи 

и организация глобального мониторинга. Объекты глобального мониторинга: 

атмосфера, гидросфера, почва, биота. Сеть станций для проведения 

наблюдений в системе глобального мониторинга. Перечни определяемых 

загрязнителей. Оксиды углерода, серы, азота. Озон. 

 

Климатический мониторинг. Спутниковый климатический 

мониторинг. 

Основные задачи. Получение основных климатических данных и 

информации, необходимой для анализа изменчивости климата. 

Приоритетность и точность измерений. Спутниковый климатический 

мониторинг. 

 

Мониторинг  трансграничного распространения загрязняющих 

веществ в атмосфере. 

Понятие трансграничного переноса загрязнений в атмосфере. 

Особенности экологического мониторинга трансграничного переноса. 

Основные воздействия на окружающую среду в контексте трансграничного 

загрязнения. Общая характеристика моделей для расчёта трансграничных 

потоков. 

 

Фоновый мониторинг. 

Обоснование необходимости фонового мониторинга. Организация 

глобального фонового мониторинга в рамках международных программ 

ГСМОС, БАПМОН и ЕМЕП. Выбор и репрезентативность точек проведения 

наблюдений при фоновом мониторинге.  

Базовые и региональные станции фонового мониторинга, требования к 

ним. Расширенные и сокращенные программы наблюдений. Сопостовимость 

результатов наблюдений. 

Перенос загрязняющих веществ  в фоновые районы и возможности его 

расчета. Особенности выбора методов анализа загрязняющих веществ при 

проведении фонового мониторинга. Влияние метеорологических условий, 

времен года на фоновые загрязнения. 
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Современные методы прогноза состояния загрязнения атмосферы. 

Специфика прогнозирования состояния окружающей среды. 

Современные способы оценки тенденций изменений состояния окружающей 

среды. Классификация методов прогнозирования. Общая характеристика 

моделей для прогнозирования состояния отдельных компонентов природной 

среды. Специфика  и точность прогнозирования состояния окружающей 

среды. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Обработка и визуализации данных глобального мониторинга 

атмосферы с помощью информационной системы «SURFER». 

2. Обработка и визуализации данных глобального мониторинга с 

помощью информационной системы «STATISTICA». Вычисление 

описательных статистик для группированных данных. 

3. Расчет основных статистических характеристик результатов 

мониторинга. 

4.  Однофакторный дисперсионный анализ и апостериорное 

сравнение данных. 

5. Оценка Т-критерия сравнения средних в двух группах данных. 

6. Анализ временных рядов с использованием непараметрической 

статистики. 

7. Математическая обработка результатов глобального мониторинга 

атмосферы. 

8. Расчет характеристик методов анализа объектов глобального 

мониторинга. 

9. Расчет переноса загрязняющих веществ в атмосфере. Решение 

типовых задач. 

10. Формирование базы данных метеопараметров для целей 

глобального мониторинга атмосферы и их анализ. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Трансграничное загрязнение атмосферы и его мониторинг. 

2. Обзор методов анализа объектов окружающей среды для целей 

глобального мониторинга. 

3. Глобальный и национальный мониторинг радиационной 

ситуации. 
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4. Фоновый мониторинг: задачи, организация, методы. 

5. Мониторинг глобальных климатических изменений. 

6. Место и роль глобального мониторинга атмосферы в оценке 

воздействия на окружающую среду. 

7. Климатическая система и её мониторинг. 

8. Спутниковый мониторинг глобальных климатических изменений. 

9. Моделирование распространения загрязнителей в атмосфере. 

10. Мониторинг загрязнения окружающей среды 

кислотообразующими загрязняющими веществами. 

11. Мониторинг загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами. 
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GМА 5301  ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРЫ 

 

(профильное направление) 

 

Объем - 1 кредита 

 

Автор: 

Сальников В.Г. - доктор географических наук,  профессор кафедры 

метеорологии и гидрологии  

 

Рецензенты: 

Скакова А.А. -  кандидат географических наук, ДГП  

Научно-исследовательский институт проблем экологии 

Джусупбеков Д.К. -  кандидат географических наук, доцент кафедры 

метеорологии и гидрологии факультета географии и природопользования 

 Казахского национального университета им. аль-Фараби  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель преподавания курса – изучение системы наблюдения, контроля, 

сбора, хранения, обработки и управления данными о качестве атмосферного 

воздуха, а также  экологического состояния воздушной среды в глобальном 

масштабе. 

Задачи изучения дисциплины – дать магистрантам подробное 

представление о современной концепции глобального мониторинга 

атмосферы; места и роли мониторинга качества атмосферного воздуха в 

системе глобального и государственного экологического мониторинга; 

принципов организации, состава и сроков наблюдений; методов обработки и 

обобщения информации глобального мониторинга, современных методов 

прогноза состояния загрязнения атмосферы. 

Магистрант должен знать: 

 научные основы экологического мониторинга, включающие 

основные понятия, общую структуру, классификацию видов мониторинга; 

основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения 

окружающей среды; 

 системы и службы мониторинга, входящие в глобальную систему 

мониторинга окружающей среды, единую государственную систему 

экологического мониторинга и систему государственного мониторинга; 

 принципы организации глобального мониторинга атмосферы; 

 аналитическое обеспечение при мониторинге; 
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 типовые природоохранные мероприятия с элементами 

ресурсоэффективных технологий. 

Магистрант должен уметь: 

 разрабатывать программы глобального мониторинга атмосферы при 

различных видах хозяйственного освоения территорий; 

 составлять карты-схемы организации глобального мониторинга 

атмосферы при различных видах хозяйственного освоения территории; 

 обрабатывать и анализировать результаты мониторинга; 

 проектировать природоохранные мероприятия. 

 обеспечить информационную поддержку процедур принятия 

решений в области природоохранной деятельности и экологической 

безопасности 

Перечень предшествующих дисциплин: «Экология и устойчивое 

развитие», «Метеорологические основы охраны окружающей среды», 

«Загрязнение и охрана атмосферы», «Климатология», «Синоптическая 

метеорология», «Космическая метеорология». 

Перечень смежных дисциплин: «Глобальные и региональные 

проблемы метеорологии», «Особенности общей циркуляции атмосферы и 

долгосрочные прогнозы погоды». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

 
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ 

1 Классификация систем мониторинга. 

2 
Роль всестороннего анализа природной среды в оптимизации 

взаимодействия человека с природной средой. 

3 
Анализ экологической нагрузки в глобальном и региональном 

масштабе. 

4 
Принципы экологического нормирования в атмосфере с учетом 

множественных путей воздействия загрязняющих веществ. 

 

РАЗДЕЛ 2 ГЛОБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА 

СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

5 
Организация наблюдений за изменением состояния атмосферы, 

источниками и факторами антропогенных воздействий. 

6 Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС) 

7 
Климатический мониторинг. Спутниковый климатический 

мониторинг. 
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8 
Мониторинг  трансграничного распространения загрязняющих 

веществ в атмосфере. 

9 Фоновый мониторинг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Предмет дисциплины «Глобальный мониторинг атмосферы». Основные 

понятия и задачи. Классификация систем мониторинга. Информационное и 

программное обеспечение мониторинга. 

Роль глобального мониторинга в контексте получения информации о 

биосфере в целом или об отдельных биосферных процессах, в частности, 

изменении климата, состоянии озонового экрана и т.п.  

Основные задачи и объекты глобального мониторинга   

Роль международного сотрудничества в контексте достижения целей 

глобального мониторинга. 

Организация и структура мониторинга окружающей среды. 

Классификация экологического мониторинга. Виды экологического 

мониторинга. Основные уровни и подсистемы глобального мониторинга с 

учетом необходимости решения нескольких задач разного масштаба. Роль 

биосферных станций в организации сети глобального мониторинга. 

Мониторинг источников воздействия: точечных стационарных, точечных 

подвижных, площадных и др. Мониторинг природных сред: воздушной, 

водной, почв. Мониторинг природных факторов. 

Роль глобального мониторинга при организации контроля над 

изменениями, которые охватывают весь Земной шар, а также 

предупреждения об угрозе людям, живущим на планете, о экологических 

нарушениях и стихийных бедствиях, в понимании глобально-фоновых 

изменений в природной среде, а именно степени радиации, содержания в 

атмосфере оксида углерода, озона, запыленности атмосферы, циркуляции 

тепла, динамики газового обменом между воздушной оболочкой Земли и 

мировым океаном,  погодно-климатических изменений на планете.  

Глобальная система мониторинга окружающей среды. Дистанционные 

и контактные методы организации. Средства реализации мониторинга. 

Международное сотрудничество в решении проблем оценки глобальных и 

региональных трансграничных воздействий на окружающую среду. 

Панъевропейские системы экологического мониторинга: Европейская 

программа мониторинга переноса воздушных загрязнений, Программа 

лесного мониторинга, 

Программа интегрального мониторинга. Компоненты системы 

экологического мониторинга. Разработка программы мониторинга: цели и 
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задачи, выбор приоритетных объектов наблюдения и определяемых 

параметров, предварительный анализ ситуации.  

Иерархия глобального мониторинга Глобальный, региональный,  

импактный мониторинг. 

Общий порядок координации система глобального мониторинга. Центр 

программной деятельности Глобальной системы мониторинга окружающей 

среды.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ 

 

Классификация систем мониторинга 

Основные задачи и схемы глобального мониторинга. Классификация 

подходов к созданию многоцелевого мониторинга. Мониторинг загрязнения 

биосферы. Классификация по факторам и источникам воздействия – виды 

мониторинга. 

 

Роль всестороннего анализа природной среды в оптимизации 

взаимодействия человека с природной средой 

Этапы, задачи и особенности всестороннего анализа природной среды. 

Основные направления взаимодействия человека с окружающей средой. 

Взаимодействия, направленные на регулирование отношений человека с 

природой. Основные вопросы, на которые необходимо найти ответы при 

изучении состояния природной среды и организации мониторинга. Принципы 

анализа эффектов воздействия различных факторов на окружающую 

природную среду. 

 

Анализ экологической нагрузки в глобальном и региональном 

масштабе. 

Этапы системного анализа и имитационного математического 

моделирование для целей прогнозирования возможных состояний и 

изменений состояния окружающей среды. Модуль регионального и 

глобального распространения загрязнения в атмосфере. Модуль 

распространения примесей от мгновенных и непрерывных источников 

различной высоты на малые и большие расстояния с различными скоростями 

осаждения. Основные стандартные форматы технологического уровня 

предприятий промышленности и структуры хозяйственной деятельности. 

Возможные формы переходов (миграции) загрязняющих веществ между 

природными средами. 
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Принципы экологического нормирования в атмосфере с учетом 

множественных путей воздействия загрязняющих веществ. 

Схема распространения загрязнений в природных средах. Основные 

пути миграции. Подходы экологического нормирования в атмосфере на 

основе определения лимитирующих свойств среды. Основные способы 

выявления лимитирующей среды на основе максимизации полезности. 

Особенности лимитирования приземной концентрации ртути и пестицидов  в 

атмосфере 

 

РАЗДЕЛ 2. ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРЫ. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

 

Организация наблюдений за изменением состояния атмосферы, 

источниками и факторами антропогенных воздействий 
Классификация состояний природной среды, реакций природных 

систем, источников и факторов воздействия, охватываемых системой 

мониторинга. Порядок организации наблюдений для выполнения задач на 

основе анализа физических, химических и биологических показателей.  

 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС) 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Задачи 

и организация глобального мониторинга. Объекты глобального мониторинга: 

атмосфера, гидросфера, почва, биота. Сеть станций для проведения 

наблюдений в системе глобального мониторинга. Перечни определяемых 

загрязнителей. Оксиды углерода, серы, азота. Озон. 

 

Климатический мониторинг. Спутниковый климатический 

мониторинг 

Основные задачи. Получение основных климатических данных и 

информации, необходимой для анализа изменчивости климата. 

Приоритетность и точность измерений. Спутниковый климатический 

мониторинг. 

 

Мониторинг трансграничного распространения  

загрязняющих веществ в атмосфере 

Понятие трансграничного переноса загрязнений в атмосфере. 

Особенности экологического мониторинга трансграничного переноса. 

Основные воздействия на окружающую среду в контексте трансграничного 

загрязнения. Общая характеристика моделей для расчёта трансграничных 

потоков. 
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Фоновый мониторинг. 

Обоснование необходимости фонового мониторинга. Организация 

глобального фонового мониторинга в рамках международных программ 

ГСМОС, БАПМОН и ЕМЕП. Выбор и репрезентативность точек проведения 

наблюдений при фоновом мониторинге.  

Базовые и региональные станции фонового мониторинга, требования к 

ним. Расширенные и сокращенные программы наблюдений. Сопостовимость 

результатов наблюдений. 

Перенос загрязняющих веществ  в фоновые районы и возможности его 

расчета. Особенности выбора методов анализа загрязняющих веществ при 

проведении фонового мониторинга. Влияние метеорологических условий, 

времен года на фоновые загрязнения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Обработка и визуализации данных глобального мониторинга 

атмосферы с помощью информационной системы «SURFER». 

2. Обработка и визуализации данных глобального мониторинга с 

помощью информационной системы «STATISTICA». Вычисление 

описательных статистик для группированных данных. 

3. Расчет основных статистических характеристик результатов 

мониторинга. 

4. Однофакторный дисперсионный анализ и апостериорное 

сравнение данных. 

5. Оценка Т-критерия сравнения средних в двух группах данных. 

6. Анализ временных рядов с использованием непараметрической 

статистики. 

7. Математическая обработка результатов глобального мониторинга 

атмосферы. 

8. Расчет характеристик методов анализа объектов глобального 

мониторинга. 

9. Расчет переноса загрязняющих веществ в атмосфере. Решение 

типовых задач. 

10. Формирование базы данных метеопараметров для целей 

глобального мониторинга атмосферы и их анализ. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Трансграничное загрязнение атмосферы и его мониторинг. 

2. Обзор методов анализа объектов окружающей среды для целей 

глобального мониторинга. 

3. Глобальный и национальный мониторинг радиационной 

ситуации. 

4. Фоновый мониторинг: задачи, организация, методы. 

5. Мониторинг глобальных климатических изменений. 

6. Место и роль глобального мониторинга атмосферы в оценке 

воздействия на окружающую среду. 

7. Климатическая система и её мониторинг. 

8. Спутниковый мониторинг глобальных климатических изменений. 

9. Моделирование распространения загрязнителей в атмосфере. 

10. Мониторинг загрязнения окружающей среды 

кислотообразующими загрязняющими веществами. 

11. Мониторинг загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Сальников В.Г. Мониторинг состояния атмосферы. – Алматы, 

Казак Университетi, 2009.-159 с. 

2. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – 

Л., Гидрометеоиздат, 1984 г.-556 с. 

3. Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 

(руководящий документ). –Л., Гидрометеоиздат, 1991 г.-693 с.  

4. Хаустов А.П., Редина М.М. Производственный экологический 

мониторинг: Учеб.пособие. – М.: РУДН, 2008. – 502 с. 

5. Язиков Е.Г., Шатилов А.Ю. Геоэкологический мониторинг: 

Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2004. – 276 с. 

6. Шамен А. Гидрометеорология и мониторинг природной среды 

Казахстана. Алматы, «Галым», 1996.-295 с. 

 

Дополнительная: 

1. Правила организации и ведения Единой государственной системы 

мониторинга окружающей среды и природных ресурсов. Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 27.06.2001г. 
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2. Владимиров А.М. и др. Охрана окружающей среды. Л., 

Гидрометеоиздат, 1991.-423 с. 

3. Рихванов Л.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии. – 

Томск: Изд-во ТПУ, 1997. – 384 с. 

4. Поцелуев А.А., Архангельский В.В. Дистанционные методы 

исследования окружающей среды. Учебное пособие для вузов. – Томск: STT, 

2001. – 184 с. 

5. Афанасьев Ю.А., Фомин С.А. Мониторинг и методы контроля 

окружающей среды / Учебное пособие. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. – 468 с. 
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