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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде бекітілген типтік оқу 
жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
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 МОН 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 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні жоғарғы оқу орнында мамандарды даярлау базасының 
құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл пән мамандықтың ерекшеліктерін ескере 
отырып, қазақ тілін тереңірек оқуды қарастырады, кәсіби қызметтің әр түрлі 
салаларында, ғылыми және практикалық жұмыстарда, қазақ тілді серіктестіктермен 
қарым-қатынаста, өзіндік білімін көтеруде және басқа мақсаттарда студенттің 
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға арналған.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты сол мамандықтың кәсіби тілін терең 
меңгеру болып табылады. 

Кәсіби терминологияны оқыту терминдердің көпжақты мағыналы проблемасын 
кәсіби мамандығы аясында түсінуді көздейді.  Мамандық бойынша қолданылатын 
терминдердің қазақ тіліндегі нақты мағынасын білу оларды кәсіби қызметте дұрыс 
түсінуге және дұрыс қолдануға бағытталған.  

Студент берілген пәнді оқу нәтижесінде  
Білуі тиіс:  
− ғылыми көздерден кәсіби ақпаратты алуға және кәсіби деңгейде сөйлесуге 

қажетті көлемдегі қазақ тілін; 
− жеке, іскерлік және кәсіптік қатынаста өз ойын білдіруге, пікір айтуға, 

жалпы және кәсіби бағытта орыс тіліндегі  (немесе қазақ тіліндегі) мәтіндерді оқуға 
және аударуға қажетті көлемдегі қазақ тілінің іскерлік және кәсіби лексикасын;  

− мамандықтың кәсіби терминологиясын; 
− әдеби және ауызша сөйлеу тілдерінің негізгі грамматикалық құрылымын; 
− іскерлік коммуникацияның және құжаттандырудың негіздерін; 
− кәсіби қызмет аясында сөйлеу тілінің нормаларын. 
Меңгеруі тиіс: 



− қазақ тілін өзіндік жеке қарым-қатынаста және кәсіби қызметте 
қолдануды; 

− ғылыми-кәсіби ақпаратты қорыта білуді; 
− кәсіби мәтіндерді түрлендіре алуды  және оларға талдау жасауды; 
− кәсіби біліктілігі мен мәдениет деңгейін көтеру және интелектуалды дамуы 

үшін  таным құралдары мен әдістерін қолдануды; 
− ғылыми ақпаратты өз бетімен іздеу технологиясын қолдануды. 
Дағдысы болуы тиіс: 
− қазақ тілінде сөйлесу, оқу, кәсіптік деңгейдегі қатынаста хат жазу, қазақ 

тілді оқулықтардан кәсіптік ақпарат алу;  
− қазақ тілінде жазбаша қатынас жүргізу, іскерлік хат құру; 
− әдеби тілдің және ауызша сөйлеу тілі құрылымының негізгі 

грамматикасын сақтау; 
− кәсіби және жалпы қазақ тіліндегі мәтіндерді оқу және басқа тілдерге 

аудару. 
Түсінігі боуы тиіс: 
− кәсіби теминдердің пайда болуы және мағынасы, мамандықты түсіну және 

категориясы жайлы; 
− ғылыми мәтіндерді құрастыру және ауызша баяндау ережелері жайлы; 
− кәсіби мәтіндерді талдаудың әдістері мен құрылымдық-семантикалық, 

мағыналық-лингинвистикалық тәсілдері жайлы; 
− кәсіби сұхбаттасуда тіл жүйесінің қолданылу ерекшеліктері жайлы. 
Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби аясындағы 

коммункативтік қажеттіліктерімен анықталады. 
Пәннің алдында оқылатын жалпы білім беру пәндері: Қазақ тарихы, Ақпараттық 

технологиялар, Орыс тілі, Шет тілі және мамандық бойынша оқылатын базалық және 
кәсіби пәндер. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар аттары 
1 Кәсіби қазақ тілінде мамандық саласындағы пәндерге кіріспе 

2 Кәсіби қазақ тілі және оның құрамдас бөліктері. Кәсіби терминология 
ғылыми стильдің негізгі белгісі ретінде 

3 Сөйлеудің ғылыми стиліне мамандық тілі ретінде оқыту 

4 
Гидрологиялық зерттеулердің ғылыми әдістері жайында. 
Тақырыптарға және коммуникативтік тапсырмаларға сәйкес әдістерді 
таңдау ережелері  

5 Гидрологиядағы ғылыми жұмыстың құрылымы. Жұмыс мазмұнына 
қойылатын талаптар 

6 Гидрологтардың оқу-кәсіби және ғылыми-кәсіби аясындағы негізгі 
терминологиясы 

7 Арнайы-іскерлік мәтіндер және олардың түрлері: заңдық, әкімшілік  
8 Гидрология мамандығы бойынша ғылыми мәтіндермен жұмыс 



істегенде кәсіби біліктілікті дамыту  

9 Кәсіби қазақ тілінің гидрология мамандығының пәндерімен 
байланысы 

10 Гидрологтың ауызша ғылыми тілде сөйлеуі   

11 Гидрология кәсібінің іскерлік аясында сұхбаттасу өзара қатынасу және 
сөзбен әсер ету механизмі ретінде  

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты студенттің қазақ тілінде 

коммуникативтік құзіреттілік дағдысын қалыптастыру мен дамыту және  кәсіби 
жағдайда тең дәрежеде сұхбаттасуды қалыптастыра алатын жеке білікті тұлғаны 
кәсіби-бағытталған тілдік дайындықпен қамтамасыз ету. Гидрология саласында 
бакалаврдың терминологиялық лексиканы меңгеруін қамтамасыз етеді, кәсіби 
сөйлесудің біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру негізінде бәсекеге түсе алатын 
мамандарды даярлайды. Кәсіптік іскерліктің әр түрлі салаларында, ғылыми, 
практикалық жұмыстарда, қазақ тілді серіктестікте және басқа да өзіндік мақсаттарда 
қазақ тілін қолдануға мүмкіндік береді.   

Пәнді оқытудың міндеттері:  
− кәсіби мазмұндағы мәтіндермен жұмыс жасау дағдысын меңгеру; 
− кәсіби аяда сөйлеу коммуникациясының стратегиясы мен тактикасы жөнінде 

түсінігі болуы; 
− гидрология облысында терминологиялық лексиканы білуі; 
− ұлттық және шет елдік тәжірибе негізінде кәсіби қазақ тілінде гидрология 

облысындағы прогрессивтік технологияны меңгеру. 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқу студенттерге гидрология мамандығы бойынша 

мәтіннің мағынасын, оның негізгі терминологиясын түсінуге мүмкіндік береді. Кәсіби 
мәтіндер мен олардың бөліктерінің типологиясымен таныстырады. 

Пәннің оқу нысанына «Гидрология» мамандығының кәсіби терминдері, 
категориялары мен түсініктері жатады. 

Бұл пәнді оқу нәтижесінде алған білімдері маманға қазақ тілін кәсіби қызметтің 
әртүрлі саласында, кәсіби іскерлікте, ғылыми және тәжірибелік жұмыстарда, қазақ 
тілінде сөйлейтін әріптестерімен қатынаста, өз білімін көтеруде және басқа да 
мақсаттарда қазақ тілін қолдануға көмектеседі. 

Пәнді меңгеру студенттерге мүмкіндік береді: 
− логикалық дұрыс, аргументті, әрі нақты ауызша және жазбаша ойын білдіруге, 

кәсіби мақсаттағы мәтіндерді құрастыруға;  
− әлеуметтік маңызды проблемалар мен үдерістерге қазақ тілінде талдау жасауға; 
− гидрология саласында ойын жеткізуге қажетті ақпаратты қазіргі заманның 

ақпараттық технологиясын қолдану арқылы жинақтауға, өңдеуге және түрлендіруге; 
− гидрология мамандығы аясында қазақ тілінде құжаттарды дайындауға, алынған 

нәтижелерге презентация жасауға және қорғауға. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 



 
Кәсіби қазақ тілінде мамандық саласындағы пәндерге кіріспе 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқу үдерісінде студенттер алған білімдерін кәсіби және 

ғылыми мәтіндерді құрастыру үшін, кәсіби аяда сұхбаттасуға белсенді қатысу үшін іс 
жүзінде қолдануға үйренуі тиіс. Кәсіби және ғылыми тапсырмалармен қатар бұл пән 
студенттердің жалпы мәдениеті мен эстетикалық тәрбиесінің дамуын қамтамасыз етуі 
тиіс. Бұл мағынада «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің концепциясы кәсіби тілде 
сұхбаттасудың дағдыларын, сондай-ақ жалпыгуманитарлық және жалпыкәсіби ой-
өрісінің дамуын меңгеруді көздейді.  

Пәнді оқу барысында мамандардың гидрология облысында кәсіби және 
коммунакативтік құзіреттіліктерін қалыптастырудағы пәннің рөлі мен мағынасы 
ашылады. Гидрологияның ғылым ретінде қалыптасуының негізгі этаптары, 
категориялары эволюциясы мен «Гидрология мамалығы» түсінігі қарастырылады. 
Кәсіби қазақ тілінде «Гидрология» мамандығының негізгі теориялық көздеріне 
аналитикалық шолу келтіріледі.   

 
Кәсіби қазақ тілі және оның құрамдас бөліктері. Кәсіби терминология 

ғылыми стильдің негізгі белгісі ретінде 
Термин адамзат қызметінің ғылыми аясының негізгі түсіну бірлігі және 

сөйлесудің ғылыми стилінің негізгі лексикалық құрамдас бөлігі ретінде. Терминдерді 
құрастырудың негізгі тәсілдері. Ғылыми терминология және гидрологтың 
тармамандық салалық терминдері.   

Гидрологияның жер жөніндегі басқа ғылымдар арасындағы орны және олармкн 
байланысы, қазақ тілінде ғылым мен техниканың ортақтастығы. «Гидрология» 
мамандығының ғылыми әдебиеттеріне талдау жасау дағдысын қалыптастыру. Кәсіби 
қызметте тиімді пайдалану мақсатында мамандықтың негізгі терминдерінің 
мағынасын білу. Мамандық бойынша кәсіби терминдерді практикалық және ғылыми 
қызметте дұрыс қолдану проблемасы. Студенттердің қазақ тілінде кәсіби сөйлесуін 
қалыптастыру. 

 
Сөйлеудің ғылыми стиліне мамандық тілі ретінде оқыту 
Сөйлеудің ғылыми стилдінің мамандық тілі ретіндегі жалпы сипаттамасы. Кәсіби 

тіл, кәсіби жаргон: ұқсастығы және өзгешелігі. Ғылыми тілде сөйлеудің әртүрлілігі 
(астарлылығы). Қазіргі кездегі ғылыми тіл жанры. Гидрология облысында негізгі 
терминдердің қазақ тілінде кәсіби сөздігін қалыптастыру. Қазақ тілінде 
гидрологияның базалық категорияларын аудару спецификациясы. Глоссарий құрудың 
артықшылығы. Гидрология саласында кәсіптік сөздікті қолдану дағдысы. 
Электрондық сөздікті қолдану. 

 
Гидрологиялық зерттеулердің ғылыми әдістері жайында. Тақырыптарға 

және коммуникативтік тапсырмаларға сәйкес әдістерді таңдау ережелері 
Зерттеулердің әртүрлі бағыты үшін қолданылатын әдістердің түрлері. Зерттеу 

тақырыбы бойынша әдебиеттерді таңдау принциптері. Қағаздағы және электронды 
мәтіндермен жұмыс істеу ерекшеліктері. 

 



Гидрологиядағы ғылыми жұмыстың құрылымы. Жұмыс мазмұнына 
қойылатын талаптар 

Қысқарту. Қысқартудың түрлері. Жалпы қабылданған қысқартулар. Сөздер мен 
сөз тіркестерін қысқарту құралдары. Мәтіндерді бөлудің түрлері. Цитата жасау 
ережелері. Мәтін фрагменттерін бөлу және оларды қолдану мүмкіндіктері. 
Библиография құрастыру ережелері.  

 
Гидрологтардың оқу-кәсіби және ғылыми-кәсіби аясындағы негізгі 

терминологиясы 
Гидрологиялық ақпаратты жинау, беру, сақтау, өңдеу, жіберу және түрлендіру, 

қабылдау құралдары мен әдістерінің қазақ тіліндегі негізгі түсініктері. Гидрологиялық 
есептеулер мен болжам жасау әдістемелерін  меңгерудегі базалық категориялық-
түсініктік аппараты. Қазақ тілінде гидрологиялық терминдерді сипаттаудың 
ерекшеліктері. 

Қоршаған орта, су жинау алабы және онда жүретін үдерістер, гидрологиялық 
нысандардық қасиеттері, есептеулер мен жинақтап қорытуды қазақ тілінде жүзеге 
асыру. 

Гидрология ғылымының рөлін қазақ тіліндегі технологиялар және ғылымның 
біртұтастығы түрінде талдау. Заманауи гидрология құрылымын оқу үшін қазақ тілін 
қолдану. Ғылым жүйесіндегі гидрологияның орны. Қоршаған ортада және ондағы 
болып жатқан гидрологиялық құбылыстардың үдерістерін қазақ тілінде талдауда 
жүйелік-ақпараттық тәсілдердің қолданылуы. 

 
Арнайы-іскерлік мәтіндер және олардың түрлері: заңдық, әкімшілік 
Әр түрлі арнайы-іскерлік мәтіндердің стлистикалық өзгешеліктері. Нұсқауыш 

құжаттар. Еңбек қатынастары құжаттары, олардың терминологиялық ерекшеліктері. 
 
Гидрология мамандығы бойынша ғылыми мәтіндермен жұмыс істегенде 

кәсіби біліктілікті дамыту 
Қазақ тіліндегі мәтіндерді оқудің негізгі ережелері. Мәтіннің негізгі бөлімдерін 

белгілудің тәсілдері. Мәтіннің кілттік сөздерін таңдау. 
Заманауи геоақпараттық технологияларды оқу саласында кәсіби қазақ тілдік 

терминдер. 
Ғылыми мәтіндерді аудару бірліктері. Ғылыми мәтіндерді аударудың лексикалық 

тәсілдері. Ғылыми мәтіндерді аударудың грамматикалық тәсілдері. Ғылыми 
мәтіндерді аударудың стилистикалық тәсілдері. Гидрология саласындағы 
шығармашылықтарды аудару тәсілдері 

Кәсіптік қатынас аясында диалогтық сйлеулерді түсіну. Кәсіптік қатынас 
сферасында монологтық сөйлеулерді түсіну. 

Гидрология ғылымы саласында  ғылыми стильдің түрлері. Ғылыми баяндама 
құрудың тәсілдері. 

Арнайы кәсіби материал және оны берілген кәсіптік жағдайларда қолдану. 
Аннотация жазудың техникасы. Реферат құру техникасы. Тезистер жазу. 

Хабарламалар жазу. Жеке хаттар жазу. Іскерлік хаттарды құрастырудың принциптері. 
Биография жазу. 



Ғылыми мақаланың құрылымы. Ғылыми мақалаға қойылатын талаптар. Түйінді 
сөздер, әдебиеттер тізімін құру. Қорытынды жасау. Баяндама құрастыру, баяндаманы 
оқу, сөйлеу стильдері. Ғылыми мәтіндерді жинақтау, жоспар, жоспар құру және 
түрлері. 

 
Кәсіби қазақ тілінің гидрология мамандығының пәндерімен байланысы 
Өзара байланысты оқу принципін сақтау: қазақ тілінің мамандық бойынша 

пәндермен өзара байланысы. 
Өзіндік жұмысты анықтамалық әдебиеттермен орындауды дамыту, берілген 

тақырып бойынша ақпаратты Интернет жүйесінен іздеу. 
 
Гидрологтың ауызша ғылыми тілде сөйлеуі 
Кәсіби аяда сөйлеу ерекшеліктері. Сұхбаттасу қарым-қатынас механизмі ретінде, 

мұндағы субъект – тіл белсенділігі, сөйлеу мәнері, коммуникация. 
Сұхбаттасудың негізгі бірліктері: сөйлесу оқиғасы, сөйлесу арқылы өзара әрекет 

жасау, сөйлеу арқылы ықпал ету. Стимулдік пікір алмасу – үндеу, ұсыныс, кеңес, 
сұрақ-жауап кешендері. 

Ауызша сөйлеу мәтінін құрастыру – монолог: сөйлемдердің кезектілігі, 
тақырыптық блоктар. 

Кәсіби аядағы адамдар коммуникативтілігі мен пікір алмасудың түрлері. 
Коммуникативтік қарым-қатынастың әртүрлі түрлерінің (кооперативтік түр) 

тактикалары. Пікір алмасушылардың түрлері. 
 
Гидрология кәсібінің іскерлік аясында сұхбаттасу өзара қатынасу және 

сөзбен әсер ету механизмі ретінде 
Пікір алмасудың коммуникативтік ерекшеліктері. Пікір алмасудың түрлері: 

диалог-интервью, диалог-унисон (келісу), диалог-диссонанс (келіспеу), диолог-
нақтылау (қайта сұрау), диалог-полилог (талқылау). 

Кәсіби қызмет аспектілерінің имитациялық үлгілері: келісім, іскерлік сұхбаттасу.  
Сөз алу (выступление), өзіндік пікірін білдіру түрлерінде сөйлеуге жаттығу. 

Презентация мен баяндамларды жасау ережелері.  
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 
ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 
1. Мәтіннің негізгі белгілері: байланыстылығы, логикасының болуы, 

объективтілігі, дәлдігі, ақпараттығы, біртұтастығы, интермәтінділігі, аяқталуы. 
2. Мәтіндерге байланыстылығы, логикалылығы, біртұтастығы аспектілері 

бойынша гидрологиялық талдау жасау. 
3. Мәтіндерге дәлдігі және ақпараттығы бойынша талдау жасау. 
4. Мәтіндерге қабылданушылығы, ситуациялығы және аяқталуы бойынша 

талдау жасау. 
5. Мәтіннің ақпараттық-құрылымдық сипаттамалары: дәлдігі, логикасының 

болуы, түсініктілігі, қол жетімділігі. 



6. Ұлы географиялық ашулар, олардың гидрологияның қалыптасуындағы 
рөлі. 

7. Гидрологияның ғылым ретінде дамуына Ш.Уалихановтың қосқан үлесі. 
8. Мемлекеттік гидрологиялық мекемелер жүйелерінің құрылуы. 
9. Аспаптық гидрологиялық бақылаулар.  
10.  Гидрографияның даму тарихы 
11.  Құрлық гидрологиясының даму тарихы 
12.  Гидрологиялық болжаулардың даму тарихы 
13.  Гидрологиялық есептеулер жүргізудің даму тарихы 
14.  Бүкіләлемдік гидрометеорологиялық ұйым. Бағыты, мақсаты мен 

міндеттері. 
15.  Гидрология саласының қазіргі кездегі маманының тіл құзіреттілігінің  

қалыптасуының мәселелері. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 
1. Негізгі гидрологиялық шамалар. 
2. Жер бетіндегі гидрологиялық құбылыстар. 
3. Уақыт және оны өлшеу. 
4. Гидрографияның анықтамасы және негізгі түсініктері. 
5. Гидрометрияның анықтамасы және негізгі түсініктері. 
6. Өзендер гидрологиясының анықтамасы және негізгі түсініктері. 
7. Көлдер мен бөгендер гидрологиясының анықтамасы және негізгі түсініктері. 
8. Жалпы метеорологияның анықтамасы және негізгі түсініктері. 
9. Гидрологиялық есептеулердің анықтамасы және негізгі түсініктері. 
10. Гидрологиялық болжаулардың анықтамасы және негізгі түсініктері. 
11. Іскерлік және анықтамалық құжат үшін ақпараттың 
қысқа және толық нұсқаларын дайындау, мәтіндік норманы сақтау. 
12. Алдағы жоспарланған пікір алмасудың жоспарын құру. Ғылыми пікір 
алмасудағы сөйлеу стандарты. 
13. Ауызша іскерлік сұхбаттасу. Іскерлік диалог. Іскерлік әңгімелесу. 
Келісімдер. Логикалық дәлелдеу. Аргументтеу түрлері. Ойды қорыту. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі : 
1. Достайұлы Ж. – Жалпы гидрология. Оқулық. – Алматы, «Білім», 1996. – 

256 б. 
2. Ж.Д. Достай, Молдахметов М.М. Қазақ тілі терминдерінің салалық 

ғылыми түсіндірме сөздігі. Су шаруашылығы. Мектеп баспасы. Алматы. 2002. -386 б.    
3. Сарсенбаев М.Х., Молдахметов М.М., Гальперин Р.И. – Практикалық 

гидрология. Оқу құралы. – Алматы, «Қазақ университеті», 2002. – 134 с. 
4. Молдахметов М.М. Гидрологиялық есептеулер. Оқу құралы. – Алматы: 

Казақ университеті, 2006. – 212 б. 



5. Аширова, А.  Кәсіби қазақ тілі Алматы 2011.   
6. Аширова, А.  Қазақ тілі.  Алматы  2014. 
7. Әлімбек Г. Р.  Қазақ тілі.  Алматы  2005. 

 
Қосымша: 

1. Балақаев, М.  Қазақ тілінің мәдениеті  Алматы  2004. 
2. Бөрібаева, С.Б.  Қазақ тілінде дипломатиялық және мемлекеттік 

құжаттарды рәсімдеу  Алматы,  2001. 
3. Егізбаева Н. Ж.  Қазақ тілі  Алматы,  2003. 
4. Жақыбаева Қ.А.  Қазақ тілі  Алматы,  2012. 
5. Иманқұлова, С.М.  Кәсіби бағдарлы қазақ тілі  Алматы, 2014.     
6. Күзекова З.С.  Қазақ тілі  Астана, 2003. 
7. Күзекова З. С.  Қазақ тілі  Алматы, 2003.   
8. Қазақ тілі  Алматы 2013.   
9. Қарабаева, Х.Ә.  Қазақ тілі  Алматы, 2014. 
10. 10.Словарь метеорологических терминов. 

http://www.perfekt.ru/dictionaries/meteo.html  
11. Шилин А. Словарь метеорологических терминов. http://shilin.pro/meteo/ 

 
 

 

http://www.perfekt.ru/dictionaries/meteo.html
http://shilin.pro/meteo/
http://shilin.pro/meteo/


KBShT 2202 КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 
 

Кредит көлемі - 2 
 

Авторлары: 
Жүсіпбеков Д.Қ. – география ғылымдарының кандидаты, метеорология және 

гидрология кафедрасының доценті 
Чигринец Л.Ю. – география ғылымдарының кандидаты, метеорология және 

гидрология кафедрасының доценті 
Мулдагалиева А.А. – филология ғылымдарының кандидаты,  шет тілдер 

кафедрасының меңгерушісі 
 

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

география Институтының «Су проблемалары» лабораториясының меңгерушісі 
Чередниченко В.С. – география ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық университетінің метеорология және гидрология кафедрасының 
профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні «5B061000-Гидрология» мамандығы 

бойынша мамандарды даярлауда базалық пәндердің бірі болып табылады. Пән 
гидрология ғылымы саласында кәсіби ағылшын тілін әртүрлі ғылыми және 
практикалық жұмыстарда, сондай-ақ  серіктестіктермен қатынаста және басқа да 
өзіндік мақсаттарда қолдануға арналған. Курстың негізгі мақсаты кәсіби қызметте 
студенттің коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Кәсіби 
қызметтердің әр түрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыстарда шет тілін 
қолдануға мүмкіндік береді.  

«Кәсіби арнайы шет тілі» пәнін оқудың мақсаты гидрология мамандығы 
бойынша кәсіби тілді шет тілінде (ағылшын тілінде) тереңірек оқу болып табылады. 

Кәсіби-бағытталған шет тілін оқу студенттің алатын құзіреттілігіне сүйенеді, 
оған сәйкес, алынған білім негізінде студенттің практикалық тапсырмаларды шеше 
алатын дағдысы және курсты толық меңгеруі қалыптасады. Нәтижесінде студенттер 
жалпы – мәдениетаралық және танымдық; коммуникатиитік – кәсіби-бағытталған 
және лингвистикалық құзіреттілігін меңгереді. 

Негізгі ғылыми ақпарат негізі гидрологиялық терминология болып табылады. 
Бұл пән гидрологиялық пәндерді тереңірек түсінуге, болашақ мамандықты тереңірек 
тануға, студенттің кәсіби жан-жақтылығын дамытуға, ағылшын тіліндегі ғылыми 
гидрологиялық әдістер мен көптеген әдістемелердің көмегімен ғылыми дәрежесін 
көтеруге көмектеседі. Пән студенттерде мәдениаралық қарым-қатынастың дамуына, 
тілдік біліктіліктерін арттыруға, әртүрлі көзқарастар арқылы пәнді зерттеуге жағдай 
жасайды.  

Студенттің берілген пәнді меңгеруі нәтижесінде білуі тиіс:  



- гидролог маманның жазбаша және ауызша сөйлеуіне сипатты негізгі 
грамматикалық ережелерін; 

- кәсіби ақпаратты ғылыми көздерден алуға және кәсіби деңгейде сұхбаттасуға 
қажетті көлемдегі шет тілін; 

- практикалық және теориялық сұрақтарды шешуге қажетті көлемде іскерлік 
кәсіби мәтіндер мен кәсіби лексиканы; 

- мамандықтың кәсіби терминологиясын; 
- әдеби және сөйлеу тілдерінің негізгі грамматикалық құрылымдарын; 
- халықаралық қарым-қатынас аясындағы іскерлік жазбаша қатынас негіздерін; 
- кәсіби ортада сұхбаттасу ережелерін; 
- әртүрлі дерек көздерден мәліметттер алуды (кәсіби мәтіндер, кестелер,  

қосымша әдебиеттер), алынған мәліметтерді бағалауды; 
- әртүрлі стильдерде гидрологиялық мәтіндермен жұмыс істеуді; 
- гидрологиялық ғылымның даму жағдайын, қолданылатын тәсілдер мен өлшеу 

жабдықтарын; гидрологиялық сипаттағы өлшеулер мен гидрологиялық болжам жасау 
әдістерін; 

- гидрологиялық мәселелерге жаңа ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдануды, оларға сапалық және сандық қорытынды жасауды; 

- гидрологияның заманауи проблемаларын, су ресурстарын басқарудың негізгі 
мәселелерін. 

Меңгеруі тиіс: 
- Гидрология саласындағы әдебиеттерді еркін оқуды және аударуды, одан әрі 

оған талдау жасауды, алынған ақпаратты бағалауды; 
- қазақ тілін өзіндік жеке қарым-қатынаста және кәсіби қызметте қолдануды; 
- ғылыми-кәсіби ақпаратты қорыта білуді; 
- кәсіби мәтіндерді түрлендіре алуды  және оларға талдау жасауды; 
- кәсіби біліктілігі мен мәдениет деңгейін көтеру және интелектуалды дамуы 

үшін  таным құралдары мен әдістерін қолдануды; 
- ғылыми ақпаратты өз бетімен іздеу технологиясын қолдануды. 
Дағдылары болуы тиіс: 
- ағылшын тілінде кәсіби гидрологиялық мәтіндерді оқуға, жазуға, сөйлеу 

әрекетіне; 
- логикалық түрде дұрыс жазбаша және ауызша сөйлем құрау,  жалпы 

гидрологиялық терминдерді қолдана отырып кәсіби түрде мәтіндерді құрастыру; 
- гидрология облысында әңгімелесуді монолог, диалог/полилог (баяндама, 

хабарлама, дискуссия, дебат, пікір алмасу) түрінде жүргізу; 
- ағылшын тілінде іскерлік және кәсіби байланыста өз ойын жеткізу; 
- гидрологиялық ақпараттарды жинау және өңдеу; 
- ағылшын тілінде таңдалған мамандық бойынша құжаттарды, презентацияларды 

рәсімдеу, нәтижелерін қорғау; 
- оқылған дәрістерді, баяндамаларды, теле-интернет бағдарламаларды тыңдап, 

түсіну. 
Түсінігі болуы тиіс: 
- кәсіби теминдердің қалыптасуы және мағынасы, мамандықты түсіну және 

категориясы жайлы; 



- ғылыми мәтіндерді құрастыру және ауызша баяндау ережелері жайлы; 
- кәсіби мәтіндерді талдаудың әдістері мен құрылымдық-семантикалық, 

мағыналық-лингинвистикалық тәсілдері жайлы; 
- кәсіби сұхбаттасуда тіл жүйесінің қолданылу ерекшеліктері жайлы. 
Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби аясындағы 

коммункативтік қажеттіліктерімен анықталады. 
Пәннің алдында оқылатын жалпы білім беру пәндері: Қазақ тарихы, Ақпараттық 

технологиялар, Орыс тілі, Шет тілі және мамандық бойынша оқылатын базалық және 
кәсіби пәндер. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар аттары 

1 Кәсіби-бағытталған шет тілінде «Гидрология»  мамандығы пәніне 
кіріспе 

2 Кәсіби-бағытталған шет тілі гидрология мамандығың оқу үшін қажетті 
пәндік феномен ретінде 

3 Кәсіби-бағыттағы әдістемелік жүйе және кәсіби-бағытталған шет тілін 
үйретудің әдістері 

4 Гидрологияның базалық категориялық-түсіндірмелік аппараты. 
Гидрологиялық циклдегі пәндерді оқудағы негізгі кәсіби терминология 

5 Гидрологиялық құбылыстар мен үдерістерді сипаттауда кәсіби-
бағытталған шет тілін қолданудың негізігі ережелері 

6 Гидрологиялық құбылыстар мен үдерістерді сипаттауда кәсіби-
бағытталған шет тілін қолданудың негізігі ережелері 

8 Шет тілінің кәсіби-іскерлік лексикасы, іскерлік хаттардың негізгі 
түрлері  

9 Қалыптасатын кәсіби дағдысы мен құзыреті 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Шет тілін кәсіби бағытта оқудың маңызы қосымша кәсіби білім алу және өз 

бойында маңызды кәсіби сапаны қалыптастыру үшін бұл пәнді мамандық пәндерімен 
біріктіріп оқуында.  

Мамандарды ЖОО-да даярлау студенттердің шет тілінде әртүрлі аяда кәсіби 
қарым-қатынасына мүмкіндік беретін коомуникативтік деңгейін қалыптастыру болып 
табылады. Болашақ маманның шет тілін меңгеруге және шет тілін жақсы білетін 
маман болуына ұмтылысын қанағаттандырады.   

Кәсіби бағытталған шет тілін оқудың мақсаты: болашақ мамандық бойынша 
қызметінде шет тілін практикалық мақсатта жеткілікті қолдана алу деңгейіне жету, 
гидрология саласында шет тілінде терминологиялық лексиканы меңгеру, кәсіби 
сөйлесудің біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру негізінде бәсекеге түсе алатын 
маман болу. Кәсіптік іскерліктің әр түрлі салаларында, ғылыми, практикалық 



жұмыстарда, шет тілдік серіктестіктерде және басқа да өзіндік мақсаттарда шет тілін 
қолдана алу болып табылады 

Пәнді оқытудың міндеттері: 
- кәсіби мазмұндағы мәтіндермен жұмыс істеуді меңгеру; 
- студенттерді мамандық және әлеуметтік аяларында ауызша және жазбаша 

түрде қарым-қатынас жасай алуға даярлау; 
- шет тілінде терминологиялық лексиканы меңгеру; 
- студенттердің шет тілінде гидрология ғылымы бойынша жүйелі білімдерін 

кеңейту және тереңдету, сондай-ақ өзіндік кәсіби деңгейін көтеруге үйрету; 
- студенттерге шет тілін оқудың  тілдік, танымдық, мәдениетаралық және 

прагматикалық құзіреттілігін арттыруға мүмкіндік беретін көз екендігін көрсету; 
- ғылыми деректерден кәсіби ақпарат алу үшін және кәсіби деңгейде  қарым 

–қатынаста болу үшін шет тілін білу; 
- жалпы және кәсіби бағыттағы шет тілдік мәтіндерді аудару және оқу  үшін 

шет тілінің іскерлік және кәсіби лексикасын білу; 
- кәсіби сала қызметінің сөйлеу нормаларын білу; 
- құжаттар мен іскерлік коммуникациялардың негіздерін білу.  
Пәннің оқу нысанына «Гидрология» мамандығының кәсіби терминдері, 

категориялары мен түсініктері жатады. 
Пәнді оқу барысында алынған білім студенттерге шет тілін кәсіби қызметінің 

әртүрлі саласында, ғылыми және практикалық жұмыстарда, серіктестермен қарым-
қатынаста, өз білімін көтеруге қолданыс береді.  

Пәнді меңгеру студенттерге мүмкіндік береді: 
- шет тілінде жеке, іскерлік және кәсіптік қатынаста өз ойын білдіруге пікір 

айтуға, шет тілінде сөйлесуге, оқуға, хат жазуға; 
- кәсіби қызметте гидрология түсінігі мен категорияларын қолдануда; 
- ғылыми-кәсіби ақпаратты жалпылауға; 
- кәсіби мәтіндерді қорытындылауға; 
- ғылыми ақпаратты іздеуде заманауи технологияларды қолдануға; 
- кәсіби қызметте ағылшын тілін қолдануға; 
- сұхбат кезінде ойын еркін білдіруге және ағылшын тілін түсінуге; 
- ағылшын тілінде жазбаша байланыс орнатуға, аннотация, ғылыми хаттар мен 

мақалалар, іскерлік хат жасауға; 
- интеллектуалды дамытуда әдістерді қолдануға, мәдени деңгейін көтеруге, 

кәсіби құзырттілігін арттыруға. 
«Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқу әртүрлі білім беру технологиялары 

негізінде студенттің кәсіби-коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыруға 
бағытталған. Мұнда негізгі көңіл ауызша сөйлеуге, оқудың әртүріне (іздену, көру т.б.), 
сондай-ақ жазбаша және ауызша аудармаларға аударылады. 

Кәсіби бағытталған шет тілінің оқу үдерісінде студенттердің мамандығына 
бағытталған кәсіби-әлеуметтік құзіреттілігін қалыптастыруға негізделген белсенді 
әдістер: жобалалау жұмыстары, ситуациялық ойындар, дискуссиялар, дебаттар, ойға 
шабуыл, конференциялар, презентациялар, баяндамалар кеңінен қолданылады. 

Пәнді оқуда оқулық материалдарға студенттің кәсіби тілін біртіндеп және 
кешенді дамытуға бағытталған күрделілігі әртүрлі деңгейдегі аутентикалық мәтіндер, 



видео және мультимедиялық материалдар, тапсырмалар жүйелері қолданылады. 
Мәтіндер бұл этапта гидрология бағытындағы ғылыми мақалалар, әдебиеттер түрінде 
болып келеді.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кәсіби-бағытталған шет тілінде «Гидрология»  мамандығы пәніне кіріспе  
Негізгі кәсіби оқу бағдаоламасында пәннің алатын орны. Рөлі, мәні, мақсаты 

және гидрология саласында мамандарды дайындау бағытында «Кәсіби ағылшын тілі» 
пәнінің негізгі оқу талаптары. Оқу пәнін игеру нәтижелеріне қойылатын талаптар.  

 
Кәсіби-бағытталған шет шет тілі гидрология ғылымы саласында қызмет 

көрсететін пәндік феномен 
 «Кәсіби арнайы шет тілі» пәнінің гидрология ғылымының кешенді ғылыми және 
практикалық тапсырмаларын шешуде қолданудағы рөліне талдау жасау. Арнайы шет 
тілін қазіргі заманғы гидрология ғылымының құрылымын оқуда, Жер туралы 
ғылымдар жүйесіндегі орнын анықтауда қолдану.  Қоршаған ортада және ондағы 
болып жатқан гидрологиялық құбылыстардың, үдерістерін, жүйелік-ақпараттық 
тәсілдерде шет тілде талдауда негізгі терминдердің мағынасын білу. Мамандық 
бойынша кәсіби терминдерді практикада және ғылыми жұмыстарда дұрыс пайдалану. 
«Гидрология мамандығы» бойынша ғылыми әдебитеттерге талдау жасау дағдысын 
қалыптастыру. Студенттерде ағылшын тілінде кәсіби ауызша сөйлеу дағдысы болуы 
тиіс.   

 
Кәсіби-бағыттағы іәдістемелік жүйе және кәсіби-бағытталған шет тілін 

үйретудің әдістері 
 Әдістемелік жүйенің құрылымдық-мазмұндық компоненттері. Терминологиялық 
минимум. Мәтіндік минимум.  Гидрологиялық терминдердің үйлесімдік сөздігі. 
Синонимдік гидрологиялық терминдердің сөздігі. Тестілік сұрақтар кешені. 
Жаттығудың көпқұрамдық жүйесі.  
  

Гидрологияның базалық категориялы-түсіндірмелік аппараты. 
Гидрологиялық циклдегі пәндерді оқудағы негізгі кәсіби терминология 
«Беттік су ресурстары» монографиясымен, климаттық анықтамалармен, атластармен 
және басқа гидрологиялық анықтамаламен ағылшын тілінде танысу. Гидрологиялық 
бақылау құжаттарымен және оларды пайдалану ережелерімен ағылшын тілінде 
танысу. Гидрологиялық әдістемелік әдебиеттермен танысу (гидрометереорологиялық 
станциялар мен гидрологиялық бекеттерде жұмыс істеу, басқару, көрсеткіштер және 
т.б.). 

Кәсіби бағыттағы шет тілінде  гидрология саласының негізгі терминдеріне 
кәсіптік сөздік құру. Арнайы шет тілінде гидрологияның базалық категорияларын 
аудару спецификациясы. Глоссарий құрудың артықшылығы. Гидрология саласында 
кәсіптік сөздікті қолдану дағдысы. Электрондық сөздікті қолдану. Википедияны 
қолдану.  

 



Гидрологиялық құбылыстар мен үдерістерді сипаттауда кәсіби-
бағытталған шет тілін қолданудың негізігі ережелері  

Гидрологиялық құбылыстар мен үдерістерді сипаттауда қолданылатын ағылшын 
тілі орфографиясы, ситаксисі, лексикасы, фонетикасы және фразеологиясы. 
Гидрология облысында ғылыми тілде сөйлеу стилі. Жазу және сөйлеу стилі.  
  

Ғылыми гидрологиялық зерттеулер мен есептеулер әдістеріне кәсіби-
бағытталған шет тілінде сипаттама беру  

Гидрологиялық зерттеулердің эксперименттік және теориялық әдістері. 
Гидрологиялық мәліметтерді талдаудың генетикалық әдісі. Ықтималдық-
статистикалық әдіс. Географиялық-гидрологиялық әдіс және гидрологиялық аналогия 
әдісі. Гидрологиялық үдерістерді математикалық үлгілеу және жүйелік талдау жасау 
әдістері, ГАЖ технологиясы және т.б. әдістер.  

Мемлекеттік гидрометеорологиялық бақылау жүргізу жүйесі және қоршаған 
ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу желісі. ҚР Қлттық Гидрометеорологиялық  
қызметін ұйымдастыруды және басқаруды жақсарту.  Гидротехникалық 
құрылыстарды жобалауды және су шаруашылығы іс-шараларын жасауды 
ұйымдастыру. Гидрологиялық ғылыми-зерттеу институттары және басқа мекемелер. 
 

Кәсіби-іскерлік лексикасы, ағылшын тіліндегі іскерлік хаттардың негізгі 
түрлері  

Ситуативті контексте кәсіби-іскерлік лексиканы  қолдану. Ауызша және 
жазбаша іскерлік қарым-қатынас: іскерлік хаттарды жазу кезінде ұқсастықары мен 
айырмашылықтары.  

 
Қалыптасатын коммуникативтік құзыреті 
Коммуникацияның мәдени және тілдік аспектілері. Тілдік коммуникацияның 

рөлі.  Коммуникация тақырыбы бойынша терең ақпаратты игеру.  Коммуникацияның 
ауызша және жазбаша тәсілдері. Ұжымда жұмыс істей алу, басқару және бағыну.  

 
СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Гидрология және оның басқа ғылымдарда алатын орны. Гидрологиялық 
циклдің негізгі пәндері.  

2. Әлемнің, ТМД және Қазақстанның ірі өзендері, көлдері және су 
қоймалары.  

3. Гидрологиялық циклдердің базалық пәндерінің негізгі терминдерінің 
глоссарийі. («Жалпы гидрология», «Гидрометрия», «Гидрологиялық есептеулер», 
«Гидрологиялық болжамдар»). 

4. Гидрологиялық жылнамалармен, су ресурстары мәліметтерімен, 
гидрологиялық көпжылдық мәліметтерімен, су сапасы және басқа да жарияланған 
мәліметтермен танысу.  



5. Су ресурстары және оларды қолдану. Территория және уақыт бойынша су 
ресурстарының таралуы. Су тұтынушы және суды пайдаланушы. Гидрологияның 
негізгі проблемалары.  

6. Судың ластануы және оны қорғау. Су ресурстарын басқару проблемалары.  
7. Аннотация, реферат, тезис, эссе, ғылыми хаттар мен баяндамалар, ғылыми 

мақалалар жазу ережелерін оқу.  
8. Кітапхана-библиографиялық білім негіздері. Кітапхана, олардың 

ұйымдастырылуы және фондтар. Ақпаратты іздеу әдістері,  қолданылған дереккөздер 
тізімін рәсімдеу. 

9. Ғылыми-зерттеу, жобалық, оперативті гидрологиялық институттар және 
мекемелер. ТМД және Қазақстанда гидрометеорологиялық қызмет, оның экономика 
және шаруашылық салаларында алатын орны. Су кадастры туралы түсінік. 
Гидрометеорологиялық анықтамалық материалдардың шығарылуы.  

10. Экономика және шаруашылық салаларында бакалавр және магистр-
гидрологтардың жұмысы. Міндеттері, талаптары, инновациялық қызметі.  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. «Жалпы гидрология» пәні бойынша глоссарий құрастыру.  
2. «Гидрометрия» пәні бойынша глоссарий құрастыру.  
3. «Гидрологиялық есептеулер» пәні бойынша глоссарий құрастыру.  
4. «Гидрологиялық болжамдар» пәні бойынша глоссарий құрастыру.  
5. «Су балансын зерттеу» пәні бойынша глоссарий құрастыру.  
6. Ағылшын тілінде гидрологиялық мазмұнда аннотация мен тезис құрастыру.  
7. Гидрологиялық тақырыпта эссе және қысқа хат құрастыру.  
8. Презентация мен реферат құрастыру. Пайдаланған әдебиеттер тізімін 

құрастыру.  
9. Гидрологиялық процесстер мен құбылыстарды сипаттауда фразеология мен 

фонетика, лексика, синтаксис, орфографияны сақтау.  
10. Гидрологиялық терминдерді қолдана отырып оқу және ауызекі сөйлеуді 

үйрену.  
11. Негізгі гидрологиялық өлшемдер. 
12. Қауіпті гидрологиялық құбылыстар.  
13. Гидрология мамандығы бойынша жазылған монографияның 30 бетін оқу 

және аудару. 
14. Гидрология бойынша мақалаға аннотация дайындау. 
15. Гидрология бойынша интернет материалдарды таңдау және өңдеу. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
«Жалпы метеорология» пәні 5В061000-Гидрология мамандығының студенттер 

үшін базалық пәні болып саналады.  Пән атмосфера туралы ғылымның негіздерімен, 
жер бетімен тығыз байланыста болатын атмосферада болып жатқан физикалық 
процестерімен таныстырады. 

«Жалпы метеорология» пәні студенттерде кең жоғары базалық білімді алуына, 
студенттердің осындай қасиеттерін, жауапкершілік, мақсаттылық, төзімділік, өзін-өзі 
дамытуға ұмтылу және өз шығармашылық потенциалын ашу, гидрология 
мамандығының маңыздылығын түсіну, қабылдау қабілетілігін, әр түрлі жағдайларда 
ұйымдастырушылық шешімдерді және жауапкершілікке алуға, өзінің жетістіктері мен 
кемшіліктерін сыни тұрғыдан бағалай білу, жетістіктерді дамыту және кемшіліктерді 
жою жолдарын білу, сонымен қатар, жалпы мәдени құзыреттілігін қалыптастыруда 
(жалпы ғылыми, әлеуметтік, ақпараттық және т. б.) септігін тигізеді. 

Берілген пәнді оқу нәтежисінде  студент: 
- атмосфераның құрылымы мен құрылысын; 
- атмосфераның радиациалық режимін; 
- атмосфераның жылу режимін және төселме беткеймен әрекеттесуін; 
- атмосферадағы судың трансформациясын; 
- атмосфераның шекаралық қабаттағы ауа қозғалысының ерекшеліктерін; 
- жергілікті желдерді білуі керек. 
Берілген пәнді оқу нәтежисінде  студент: 
- атмосферадағы күн радиациясының түрленіуін, атмосфераның жылулық 

режимін, атмосферадағы судың фазалық өтуін; 
- белгілі бір есептеулерді жүргізу үшін метеорологиялық мәліметтер банкін 

кұрастыруды және колдануды білуі тиіс. 



Студент: 
- казіргі кездегі ЖЭЕМ қолданып негізгі инженерлік есептеулер жүргізуді; 
- арнайы тәсілдерімен метеорологиялық бақылауларды меңгеруі тиіс. 
Студент тығыз қарым-қатынастағы  жер беті мен жерге жақын кеңістігі 

атмосферада өтіп жатқан негізгі физикалық процестерді талдау кезінде құзыретті 
болуы тиіс. 

"Жалпы метеорология" курсын меңгеру үшін келесі пәндерді оқуы қажет: 
"Математика", "Физика", "Геодезия және картографии", "Гидрохимия". 
"Гидрометрия", "Жалпы гидрология", "Құрлыктар гидрографиясы". 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 
1 Жердің ауа қабаты  туралы жалпы мәліметтер 
2 Атмосферадағы радиация 
3 Жер беті мен атмосфераның жылу режимі 
4 Атмосферадағы су 
5 Жел және барикалық алқаб 
6 Атмосфера циркуляциясы 
7 Атмосфераның ластануы 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

 
Кіріспе 
Жер шарын қоршап тұрған ауа қабаты – атмосфера - метеорологияның зерттеу 

саласы болып табылады. Атмосфера өзінің қасиеттері бойынша кеңістікте біркелкі 
емес және уақыт бойынша да өте өзгермелі болып табылады.  

Курстың негізгі мақсаты сапалық және сандық сипаттамасы негізінде 
атмосферада өтіп жатқан негізгі физикалық процесстер туралы студенттерде 
фундамендалды білімді қалыптастыру болып табылады.  

Метеорологияның негізгі міндеттерінің бірі болып атмосферадағы болып жатқан 
құбылыстар мен процесстерге физикалық түсіндірмені беру, даму заңдылықтары мен 
олардың себеп-салдарлық байланыстарын орнату. Заманауи метеорологияның 
міндеттері тек атмосфера құбылыстарымен процесстердің физикалық мағынасын 
түсіндірумен ғана шектелмейді. Метеорологиядағы негізгі зерттеу әдістері: бақылау 
және эксперимент, статистикалық талдау, физика-математикалық моделдеу.  

Осы қабаттардағы физикалық және химиялық процесстер көптеген 
ғылымдармен зерттеледі, олар жалпы «Жер туралы ілім» деп аталады. Сондықтан, 
метеорологияның басқа ғылымдармен байланысы және оның өзге ғылыми пәндерге 
бөлінуі қарастырылады. Метеорологияның ғылым ретінде дамуы жеке ірі бөлімдердің 
өзіндік ғылыми пән ретінде қалыптасуына келтірді. Осындай пәндерге: атмосфера 
физикасы, динамикалық метеорология, синоптикалық метеорология, өлшеу әдістері, 
климатология, радиометеорология,  космостық метеорология, авиациялық 



метеорология, агрометеорология, қолданбалы климатология, теңіздік метеорология и 
медициналық метеорология жатады.  

Студенттер пәнді оқу барысында даму және орнығу тарихымен танысады. 
Заманауи ғылыми метеорология XVII ғасырдан, Галилей және оның шәкірттерімен 
алғашқы метеорологиялық құралдары және аспаптық бақылауларды жүргізу 
мүмкіндігі пайда болғаннан басталды.  

Олар XVII ғасырдың екінші жартысында және XVIIІ ғасырдың Европаның 
аздаған бекеттерде жүргізілуі басталды. XVIIІ ғасырдың ортасына қарай М.В. 
Ломоносов метеорологияны өзінің міндеттері мен әдістері бар жеке ғылым ретінде 
қарастырған. М.В. Ломоносов атмосфералық электрленудің алғашқы теориясын 
құрастыған, метеорологиялық аспаптарды өңдеген, климат және ауа райының  ғылыми 
болжаудың мүмкіндігі туралы ойын айтқан. XVIII ғасырдың екiншi жартысында жеке 
адамның ынтасы бойынша Маннгеймнiң метеорологиялық қоғамы құрылып, Европада 
бiртектi аспаптармен жабдықталған 39 метеорологиялық станциялар торабы құрылды. 
Ол станциялар торабы 12 жыл жұмыс iстеп тұрды.  

XIX ғасырдың басында бірінші мемлекеттік станциялар ұйымдастырылады. А. 
Гумбольд және Г.В. Довенің еңбектері климатология негіздерін қалыптастырады. Г.В. 
Брандес алғашқы синоатикалық карталарды құрастырағн. XIX ғасырдың ортасына 
қарай алғашқы метеорологиялық институттардың, соның ішінде Петербургтағы бас 
геофизикалық обсерваторияның ашылуы орын алды. Оның алғашқы басшысына Г.И. 
Вильдке үздік метеорологиялық тордың ұйымдастыру тарихи еңбегі және мемлекеттің 
бірқатар климаттық жағдайының зерттелуі жатады. Оның көмекшісі М.А. Рыкачев ауа 
райы қызметінің ұйымдамтырушысы болды. XIX ғасырдың екінші жартысында 
динамикалық метеорология негіздері қалыптасқан. Метеорологияның осы саласына 
АҚШ –да В. Феррель, Германияда Г. Гельмгольц және де басқа ғалымда үлкен 
үлестерін қосқан. Осы уақытта жалпы географиялық жағдайымен тығыз байланыста 
болған климаттың зерттелуі орыс географы және климатологы А.И. Воейков 
Австриядағы Ю. Ханн, Германиядағы В. Кеппен еңбектерімен дамыған. Ғасырдың 
соңында атмосферадағы радиациялық және электрлік процесстердің зерттеулері 
күшейеді. 

XX ғасырда метеорологияның қарқынды дамуы басталады. Динамикалық 
метеорологияның жетістіктері Норвегияда В. Бьеркнес, Австрияда М. Маргулес, 
Англияда В. Нэпир-Шоу, КСРО-да А.А. Фридман, К.Г. Швецияда және АҚШ-да 
Россби және олардың шәкірттерінің еңбектерімен байланысты. Синоптикалық 
метеорологияның дамуы Австрияда Г. Фиккер, КСРО-да Б.П. Мультановский, В. 
Бьеркнес және оның көптеген әлем елдердегі ізбасарларының еңбектері арқасында 
алға басыды. 

XX ғасырда динамикалық және синоптикалық метеорологияның өзара жақындау 
тенденциясы қалыптасады. Сандық (гидродинамикалық) Ауа-райы болжамының  жаңа 
мәселесі көтерілді. Аэрологиялық зерттеулер саласында да үлкен жетістіктерге жетті: 
стратосфераны  болуын ашқан Францияда А. Тейсеран де Бор және Германияда Р. 
Ассман.  П.А.Молчановтың радиозондты ойлап табуы арқасында аэрологиялық 
бақылаулар жүргiзiле бастады. 

XX ғасырда жеке ғылыми пән ретiнде құрылған актинометрия ғылымдары да 
қарқынды дамыды. Актинометрия саласында ерекше еңбегi сiңген ғалымдар – 



О.Д.Хвольсон, В.А.Михельсон, С.И.Савинов, Н.Н. Калитин, Ю.Д.Янишевский 
(ССРО), А.Онгстрем (Швеция), С.Ланглей мен Г.Аббот (АҚШ), Ф. Линке (Германия). 
Бұлттар және жауын-шашындар физикасы дамыды: жасанды бұлттар шөгу және 
тұмандарды ыдырату мәселесі шешілуде. В. Н. Оболенский ионосфераны және одан 
жоғары сыртқы атмосфера қабаттарын  (ракеталар мен серіктерінің қолдануы) 
зерттеген. Әр түрлі Жер аймақтарының климаты жете зерттелген, Арктика және 
Антарктика климаттарының зерттеуі алға басты, микроклимат туралы ілім дамыды. 
КСРО-да, әсіресе өз климатологиялық еңбектерін А.А. Каминский, Л. С. Берг, М. И. 
Будыко т. б. ұсынды. 

Студенттер метеорологиялық ғылымның заманауи жетістіктерімен танысады. 
Метеорология саласында халықаралық қарым-қатынастың бағдарламаларың зерттейдi.  
Бүкiләлемдiк метеорологиялық ұйымымен, Бүкiләлемдiк ауа-райының қызметiнiң 
жұмысымен танысады: жер бетiндегi және ғарыштық жүйесінің бақылаулар, жаhандық 
байланыс жүйесi, деректердi өңдеудiң жаhандық жүйесi. 

Дәрiс сабақтарында алынған білімдері  зертханалық сабақтарды бекiтедi және 
кеңейтеді. Зертханалық сабақтарында студенттер теорияны, есептеулерді, жеке 
берілген тапсырмаларды өткізіледі. Теорияны өткiзуi әңгiмелесу түрінде жүргізіледі, 
оның барысында әлсіз білімдері анықталады және  сапалы білім толтыру жөніндегі 
ұсыныс беріледі. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 
Жердің ауа қабаты  туралы жалпы мәліметтер 
Атмосфера қысымы, өлшем бірліктері. Ауа температурасы, температуралық 

шкалалар. 
Атмосфераның жерге жақын қабатының ауа құрамы. Ауадағы су буы, су буының 

қысымы және салыстырмалы ылғалдылық, қанығу қысымы. Биіктік бойынша ауа 
құрамының өзгеруі. Атмосфера ауасындағы газдық және аэрозолдік қоспалар, озон.  

Газ күйі теңдеуі, газ тұрақтысы, және құрғақ ауаның молекулярлық салмағы. Ауа 
тығыздығы.  

Атмосфераның вертикальді құрылысы: негізгі қабаттары және олардың 
ерекшеліктері. Гомосфера және гетеросфера. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, 
термосфера және олардың арасындағы шекаралық қабаттар. Ионосфера және 
экзосфера. Жер тәжі. Радиациялық белдеу. 

Атмосфера статикасының негізгі теңдеуі. Барометрлік теңдеулер. Қысым 
сатысы. Қысымды теңіз деңгейіне келтіру. 

Атмосферадағы адиабатты процестер. Температураның құрғақ және 
ылғаладиабатты өзгеруі. Потенциалды температура. Температураның вертикальді 
таралу түрлері.  

Жел. Атмосфера турбуленттілігі. Турбуленттік алмасу. Жер бетіне жақын ауа 
қабаты және планетарлық шекаралық қабат. Атмосфералық диффузия және қоспа 
бөлшектердің атмосферада таралуы. 

Атмосфераның вертикальді құрылысы: негізгі қабаттары және олардың 
ерекшеліктері. Гомосфера және гетеросфера. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, 
термосфера және олардың арасындағы шекаралық қабаттар.  



 
Атмосферадағы радиация 
Электромагниттік және корпускулярлық радиация. Радиацияның температураға 

бағыныштылығы. Қысқатолқынды (Күннің) және ұзынтолқынды (жердің және 
атмосфераның) радиациялар. Жердің сәулелік және жылулық теңдігі. 

Күн тұрақтысы. Күн белсенділігі. Күн радиациясының спектрлік құрамы. Күн 
радиациясының атмосферада жұтылуы және шашырауы, олармен байланысты 
құбылыстар: шашыранды сәуле, ымырт және таң шапағы, атмосфералық көрініс. 
Күннің тіке радиациясы. Радиацияның атмосферада әлсіреу заңы. Мөлдірлік 
коэффициенті, бұлыңғырлық факторы. 

Тіке және шашыранды радиацияның тәуліктік және жылдық жүрісі. Жиынтық 
радиация. Радиацияның шағылуы және альбедо. Жұтылған радиация. 

Жер бетінің сәулешашуы, қарсы сәулешашу, нәтижелі сәулешашу. Жер бетінің 
радиациялық балансы. Теплицалық эффекті. Кеңістікке кететін радиация. Жердің 
планетарлық альбедосы. 

Атмосфера шекарасында Күн радиациясының таралуы. Тіке, шашыранды, 
жиынтық радиацияның, нәтижелі сәулешашудың географиялық таралуы және жер 
бетінің радиациялық балансының, Жер шарында таралуы. 

 
Атмосфераның жылу режимі 
Ауа температурасының өзгеру себептері, жеке және локальдік өзгеруі. Топырақ 

және су қоймаларының жылу режимдеріндегі айырмашылық. Топырақ және су 
қоймаларындағы жылдық жылу айналым. 

Топырақ температурасының тәуліктік және жылдық жүрісі. Температура 
тербелісінің топырақтың терең қабаттарына таралуы. Тәуліктік және жылдық 
температуралары тұрақты қабаттар. Өсімдік және қар жамылғыларының топырақ 
температурасына әсері. Су қоймасы бетінің температурасының тәуліктік және жылдық 
жүрісі. Температура тербелісінің су қабаттарына таралуы.  

Ауа температурасының тәуліктік жүрісі және оның биіктік бойынша өзгеруі. Ауа 
температурасының кезеңсіз өзгеруі. Ауа температурасының тәуліктік аралық өзгерісі. 
Үсік. 

Ауа температурасының жылдық амплитудасы және климаттың континентальдігі. 
Ауа температурасының жылдық жүрісі түрлері. Орташа айлық және жылдық 
температуралардың өзгеруі. Температураны теңіз деңгейіне келтіру. Изотерма 
карталары. Орташа жылдық, қаңтар және шілде температураларының географиялық 
таралуы, оларға құрлық пен теңіздің, орография мен теңіз ағыстарының әсері. Ендік 
шеңберлерінің температуралары, температура аномалі. Жарты шарлар мен бүкіл 
Жердің температуралары. 

Ауа температурасының биіктік бойынша өзгеруі. Ауа массаларының 
стратификациясы. Атмосфера стратификациясы, оның вертикальді ауа қозғалысында 
атқаратын ролі. Конвекция. Температура инверсиясы. 

Жер бетінің және Жер-атмосфера жүйесінің жылу балансы. 
 



Атмосферадағы су 
Қанығу. Булану және буланушылық. Транспирация, жиынтық булану. Булану 

жылдамдығы. Буланудың географиялық таралуы. Ауа ылғалдылығының 
сипаттамалары. Ауа ылғалдылығының тәуліктік және жылдық жолы. Ауа 
ылғалдылығының географиялық таралуы. Ауа ылғалдылығының биіктік бойынша 
өзгеруі. 

Атмосферадағы конденсация және сублимация. Конденсация және қату 
ядролары. Қалалық конденсация ядролары. 

Бұлттар, бұлттардың микроструктурасы мен сулылығы. Бұлттардың 
халықаралық классификациясы. Генетикалық түрлері: жоғары бағыталған сырғу 
бұлттары, қатпарлы бұлттар, конвекция бұлттары, орографиялық бұлттар,  Жердің 
метеорологиялық серіктерінен алынған суреттері бойынша бұлттардың түрлері. 
Бұлттардағы оптикалық кұбылыстар (кемпірқосақ, гало, венцы). 

Бұлттылықтың тәуліктік және жылдық жүрісі, географиялық таралуы. Күн 
сәулесінің ұзақтығы. 

Тұман, мұнар, түтінді мұнар. Тұманның пайда болу жағдайлары және 
географиялық таралуы. Смог. 

Жауынның құрылуы, конденсация және коагуляция. Бұлттардан түсетін 
жауынның түрлері (жаңбыр, сіркіреуік, қар, қар жармасы және т.б.). 

Суайналым. Жауын режимі сипаттамалары. Жауынның тәуліктік және жылдық 
жүрісі. Жауынның ұзақтығы және қарқындылығы. Жауынның географиялық таралуы. 
Ылғалдану сипаттамалары. Қуаңшылық. Жер шарындағы су балансы. 

Қар жамылғысы, оның өзгеруі және климаттық мәні. 
 
Қысым алқабы және жел 
Қысым алқабы. Қысымның горизонтальді градиенті. Қысым жүйелері. 

Қысымның уақыт бойынша өзгеруі, кезеңсіз өзгеруі және тәуліктік жүрісі. Қысымның 
тәулік аралық өзгерісі. Қысымның жылдық жүрісі, айлық және жылдық аномалиясы.  

Жел оның жылдамдығы және бағыты. Жел кестесі. Бірдей әсер етуші желдер, 
басым бағыттары. Жел картасы, изотахалар.  

Жел токтарының жинақталуы және шашырауі және вертикалды  қозғалысы. 
Желдің турбуленттілігі. Желге кедергінің әсері. 

Атмосферада әсер етуші күштер: ауырлық және қысым градиенттігінің күштері, 
Жердің айналуың ауытқыйтын күш. Геострофикалық және градиенттік жел. 
Үйкелістің желге әсері. Үйкеліс деңгейі. Желдің қысымдық заңы. Жылулық жел және 
желдің биіктік бойынша өзгеруі. Желдің тәуліктік жүрісі. 

 
Атмосфера айналымы 
Тропиктен тыс ендіктердегі ауа айналымы. Ауа массалары және олардың 

қозғалысы. Ауа массаларының трансформациясы. Шептердің пайда болуы. Жылы, 
салқын және окклюзия шептері. Шеп және жылғалы ағындар. 

Циклондар мен антициклондардың пайда болуы, қысым алқабының биіктік 
бойынша өзгеруі, эволюциясы. 

Жергілікті ауа айналымдары: фен, бора, бриздер, тау-аңғар желі, мұздықтар 
желі. 



Жалпы атмосфера айналымы. Қысымның ендік бойынша таралуына байланысты 
жалпы ауа айналымының ендік бойынша таралуы. Жалпы ауа айналымының 
меридиональдік құраушысы және ендік аралық ауа алмасу. Жалпы атмосфера 
айналымындағы циклондық әрекеттердің алатын орны. Атмосфераның әрекет 
орталықтары және негізгі шептер. Ауа-райын болжау. Ауа-райы қызметі.  

 
Атмосфераның ластануы 
Атмосфералық ауаны негізгі ластаушы көздері. Ластаушы заттардың  табиғаты 

мен қасиеттері. Атмосферада негізгі ластануының таралуы. Атмосфераның ғаламдық 
ластануы. 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Метеорологиялық тораптың құрылысымен, бақылаулар көлемі және 
бақылау мерзімдерімен танысу. Метеорологиялық станцияның жұмысымен танысу. 

2. Нағыз және орташа күн уақытымен, белдеулік, жазғы және қысқы 
декреттік уақыттармен танысу. 

3. Атмосфера қысымын өлшейтін құрал-аспаптармен танысу. Бақылау 
мәліметтерін өңдеу. 

4. Сәулелік радиацияларды өлшейтін аспаптармен танысу. Бақылау 
мәліметтерін өңдеу. 

5. Негізгі термометрлер түрлерімен және олармен бақылау жасау 
тәсілдерімен танысу. 

6. Ауа ылғалдылығын өлшейтін аспаптармен, әдістермен және психрометрлік 
таблицамен танысу. 

7. Желді өлшейтін аспаптармен танысу. 
8. Бұлттардың түрлері, бұлттылыққа бақылау жасау. 
9. Жауын-шашынды өлшейтін аспаптармен танысу. 
10. Қар жамылғысына бақылау жасау әдістерімен танысу. 
11. Атмосфералық құбылыстардың құрылу жағдайларымен және оларды 

бақылау методикасымен танысу. 
12. Негізгі бақылау кітапшаларымен, айлық таблицалармен, жылдықтармен 

және климаттық анықтамалар, карталар, атластармен танысу. 
 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Метеорологияның даму тарихы 
2. Дүниежүзiлiк метеорологиялық ұйым (ДМҰ). Бүкiләлемдiк ауа-

райының қызметi 
3. Қазақстанда метеорологияның даму тарихы 
4. Стандартты атмосфера 
5. Атмосфераның әрекет ету орталықтары 
6. Тіке күн радиациясы, оны аңықтайтын факторлар 



7. Шашыранды күн радиациясы, оны аңықтайтын факторлар 
8. Жиынтық күн радиациясы, оны анықтайтын факторлар 
9. Әр түрлі табиғи беткейлердің альбедосы 
10. Бұлттардың альбедосы 
11. Су қоймаларының жылуы мен салқындауы. Топырақта және су 

қоймалардағы жылуалмасу 
12. Үсіктер. Үсіктермен күресу жолдары 
13. Ылғал сипаттамаларының тәуліктік және жылдық жүрісі 
14. Тұмандардың физикалық сипаттамалары 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Гидрология негіздері» курсы гидросфера туралы, оның жекелеген 
компоненттері, планетаның және оның жеке бөліктеріндегі су ресурстары жайында 
және су объектілерінде өтіп жататын негізгі процесстер туралы алғашқы жалпы 
түсініктемелер мен мағлұматтар беру. Кейінірек "Өзендер гидрологиясы" пәнінде 
өзендер мен көлдер, жер асты сулары гидрологиясы бөлімдерінен тереңірірек білім алу 
қарастырылған. 

Пәнді өқытудың негізгі әдістері: лекция, лабораториялық жұмыстар, картамен 
жұмыс жасау, есептік-графиктік жұмыстар.  

Курсты оқу барысында студенттің білуі тиіс: 
- гидросфераның құрамы мен қасиеттерін; 
- су объектілері мен олардың алаптарының су және жылу теңдестігі теңдеулерін; 
- әлемдік мұхиттар туралы негізгі мәліметтерді, олардың бөліктерін, мұхиттарда 

өтіп жатқан процесстерді; 
- өзен алаптары морфологиясының негіздерін; 
- су объектілерінің су режимдерінің фазаларын; 
- өзен ағынды суының пайда болуындағы зональдық және азональдық 

факторлардың атқаратын рөлін; 
- өзендер классификациясының принциптерін, М.И. Львовичтің өзендер 

жіктемесін; 
- әлемнің, ТМД, Қазақстанның негізгі су объектілерін. 
Құзіретті болуы: 
- гидросферада өтіп жатқан процесстер және бұл процесстерге бағынатын 

заңдылықтар жөнінде; 
- барлық адамзаттың, ТМД, Қазақстанның негізгі су проблемаларын, су 

ресурстарының, ішкі су алқаптарының (ағынсыз сулар) гидроэкологиялық негізгі 
проблемалары жайында; 

- су нысандарының гидрологиялық режимі мәселелерінде; 



-  су нысандары (Арал, Каспий, Балкаш) мен су ресурстарына қатысты 
экологиялық мәселелерде. 

Студент орындай білуі тиіс: 
- картада суайрығы сызығын жүргізуді, су алаптары бар карталармен жұмыс 

істеуді; 
- өзен алабтарының, өзен жүйелерінің морфометриялық сипаттамаларын 

анықтауды; 
- өзендердің жылдық ағындысының сипаттамаларын есептеуді, бір сипаттамадан 

басқа сипаттамаларға көшуді; 
Пәнді оқу келесі пәндердің біліміне сүйенеді (мектеп пәндерін қоса алғанда): 

Физика, Физикалық география, Мамандыққа кіріспе.  
Жақын пәндер: Гидрометрия негіздері, Геодезия, Метеорология негіздері, 

Геофизика. 
Аталған пәнді оқыту келесі құзіреттерді қалыптастырады: 
Құралдық: Жаратылыстану және әлеуметтік экономикалық ғылымдар саласы 

бойынша негізгі білімдер жөнінде түсінігі бар, әлеуметтік-маңызды мәселелер мен  
процестерді талдауға қабілетті, осы ғылымдардың әдістерін түрлі кәсіби қызметте 
пайдалануды меңгерген; ғылыми әдебиеттерді жан-жақты талдауға тарихи ақпарат 
көздеріне сараптама беруге, алынған ғылыми нәтижелерді сындық тұрғыдан қабылдау 
дағдысын дамытуға, заманауи әлеуметтік-мәдени шынайылықты ой елегінен өткізуге 
қабілетті болуы тиіс. Адамзатқа және қоршаған ортаға әсерін тигізетін негізгі табиғи 
апаттық құбылыстарды, олардың қасиеті мен сипаттамаларын, әсер ету сипатын білуі 
тиіс. 

Жүйелік: Атмосферада және гидросферада жүріп жатқан химиялық және 
физикалық үдерістер жөнінде түсінігі бар; эмпирикалық байланыстар мен 
заңдылықтарды айқындауға қабілетті; адам тіршілік ететін ортадағы негізгі қауіпті 
құбылыстарды бірыңғайландыруға, олардың жүзеге асу тәуекелін бағалауға, апаттық 
құбылыстардан сақтану шараларын таңдай білуі, тіршілік етудің жайлы жағдайын 
қамтамасыз етуді білуі; төтенше жағдайларда апаттық құбылыстардан қорғану 
технологияларын меңгерген болуы тиіс. 

Пререквизиттер: 
Мектеп бағдарламасы көлемінде:  
- Физикалық география; 
- Физика; 
- Математика. 
Постреквизиттер:  
- Өзендер гидрологиясы; 
- Су-техникалық ізденістер; 
- Гидрологиялық есептеулер; 
- Гидрологиялық болжамдар. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

Пән бойынша лекциялық материал 15 тақырыптар құралады: 
 



№ Тақырыптар атауы 
1 Кіріспе мәліметтер 
2 Гидросфера. Гидрология ғылымы 
3 Су және жылу теңдестік туралы түсінік 
4 Су ресурстары және су мәселелері 
5 Әлемдік мұхит жайында түсінік 
6 Көлдер туралы мәліметтер 
7 Мұздықтар, олардың режимі 
8 Батпақтар туралы мәліметтер 
9 Гидрографиялық желі, оның буындары, өзен жүйелері 
10 Өзен алабы 
11 Өзен аңғарлары 
12 Өзен арнасы, арналық түзілулер 
13 Өзендердің гидрологиялық режимі 
14 Өзендердің қоректенуі 
15 Су режимінің фазалары 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
«Гидрология негіздері» пәні гидросфера және оның компонеттері – әлемдік 

мұхит, мұздықтар, көлдер, өзендер, батпақтар және онда өтіп жатқан құбылыстар мен 
процесстер жөнінде алғашқы түсініктер мен мәліметтер береді. Мұнда оқылған білім 
«Өзендер гидрологиясы» және арнайы пәндерді оқу кезінде тереңдетілетеді.  

Пәнді оқытуда «Өзендер гидрологиясы» пәнінен айырмашылығы, мұнда 
Әлемдік мұхит, мұхиттың атмосферамен әрекеттесуін оқуда көп көңіл бөлінеді. 

Пәнді оқыту мақсаты: гидросфераның құрамы мен қасиеттері, оның жеке 
қасиеттері туралы, ғаламшардың су ресурстары мен олардың бөліктері және су 
ресурстарын қолдану туралы ақпараттандыру.  

Пәнді оқыту міндеттері: тыңдаушыларды ғаламшарда су объектілерімен және 
оларға қатысты орын алып отырған түрлі гидрологиялық құбылыстарды географиялық 
біртұтастықты және биосферамен байланысты сақтай отырып түсіндіру. Себебі, су 
ресурстарын қорғау мен кешенді пайдалану - бір жағынан, ал екіншіден, 
гидросферадағы тірі организмдердің өмір сүруін толыққанды зерттеу мәселелері 
біртұтас болып табылады. Сонымен қатар, тыңдаушыларды негізгі гидрологиялық 
өлшеулер және есептеулермен таныстыру.  

Келешек гидрологтар үшін бұл курс барлық гидрологиялық пәндер - өзендер 
гидрологиясы, гидрография, гидрофизика, гидрометрия, гидрологиялық есептеулер 
және болжамдар сияқты пәндерді оқудың негізі болып табылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 
Кіріспе мәліметтер 



Жер шарындағы су. Жер шарындағы судың үлестірімі. Су ресурстары және 
гидроэкологиялық мәселелері. Табиғаттағы су айналымы. Кіші және үлкен 
айналымның сұлбасы. Құрлық ішілік ылғал айналым. Судың физикалық және 
аномальді қасиеттері.  

 
Гидросфера. Гидрология ғылымы 
Гидросфера. Су ресурстары. Аймақтардың сумен қамтамасыз етілуі. Гидрология 

ғылымы, гидрологиялық пәндер. Гидрология әдістері. Ғылымның даму тарихы.  
 
Су және жылу теңдестігі туралы түсінік 
Су объектілерінің және олардың алаптарының су және жылу теңдестігі туралы 

түсінік. Теңдестіктің құрамдас бөліктері, оларды анықтау. Жер шарының және оның 
жеке бөліктерінің су теңдестігі. Беттердің жылу теңдестігі, оның компонеттері, оларды 
анықтау принциптері, өлшем бірліктері. 

 
Су ресурстары және су мәселелері 
Су қорлары. Су проблемалары. Су ресурстарының проблемалары және су 

ресурстарын пайдалану. Сумен қамтамасыз ету және суды пайдалану. Әлемдегі, ТМД-
дағы, Қазақстандағы су ресурстары. Ішкі сулар проблемалары. Каспий проблемасы.  

 
Әлемдік мұхит жайында түсінік 
Әлемдік мүхит жөнінде жалпы мәліметтер. Әлемдік мүхит, оның бөліктері, 

Теңіздер, теңіздердің шекарасы. Батиграфиялық қисық сызық. Плиталар теориясы. 
Мұхит түбі. Су теңдестігі. Мұхиттың жылу теңдестігі мен термикасының 
ерекшеліктері. Мұхиттың жылу теңдестігі, оның құрамдас бөліктері. 

 
Көлдер туралы мәліметтер 
Көлдер және су бөгендері. Көл қазаншұнқырлары. Көл қазаншұнқырларының 

бөліктері. Көл гидрологиясы жөнінде түсінік. Жер асты сулары туралы түсінік. Жалпы 
мәліметтер. Жерасты суларының таралуы. Жерасты сулардың түрлері туралы түсінік. 
Көпжылдық тоң. Жерасты суларының гидрологиялық рөлі.  

 
Мұздықтар, олардың режимі 
Қар сызығы, оның орны. Материктік және тау мұздықтары. Мұздық, оның пайда 

болуы. Мұздықтардың типтері туралы түсінік. Қоректенуі және абляция.  
 
Батпақтар туралы мәліметтер  
Батпақ және батпақтану жерлері. Географиялық таралуы. Пайда болу шарттары. 

Батпақ бедері. Батпақ гидрологиясы. Батпақты құрғату. Судың биологиялық өнімі. 
Гидробиониттер және биотоптар. Экожүйе. Өмір сүру орны бойынша 
гидробиониттерді классификациялау. Су объектірерін қоректену шарттары бойынша 
классификациялау.  

 
Гидрографиялық желі, оның буындары, өзен жүйелері 



Гидрографиялық тор, арналық тор, өзендер торы. Гидрографиялық торлардың 
буындары. Гидрографиялық торлардың дамуы.  

 
Өзен алабы 
Өзендер жүйесі. Өзен жүйесінің анықтамасы. Өзеннің бастауы мен сағасы. 

Өзеннің телімдері. Өзендер жүйесінің классификациясы. Өзендер жүйесінің сандық 
сипаттамалары.    

 
Өзен аңғарлары 
Анғардың анықтамасы. Анғардың элементтері. Аңғарлардың дамуы. Өзен 

анғарларының типтері. Анғарлардың гидрологиялық рөлі. 
 
Өзен арнасы, арналық түзілулер 
Өзен арнасы. Өзен арнасының анықтамасы. Арна элементтері. Арнаның 

иректілігі және тармақтылығы. Арналардың пайда болу түрлері. Арналардың көлденең 
қимасы.  

 
Өзендердің гидрологиялық режимі 
Өзендердің гидрологиялық режимі. Гидрологиялық режим және оның 

элементтері. Ағынды гидрографы. Ағындының пайда болуының зональдық және 
азональдық факторлары. Ағындының өлшем бірліктері. Өзендердің қоректену көздері. 
Қоректену көздері, олардың атқаратын рөлі. Тауда биіктік бойымен қоректену көзінің 
өзгеруі. Ағынның пайда болу сұлбасы.  

 
Өзендердің көректену көздері 
Қоректену көздері, олардың атқаратын рөлі. Тауда биіктік бойымен көректену 

көзінің өзгеруі. Ағынның пайда болу сұлбасы.  
 
Су режимінің фазалары 
Олардың сипаттамалары. Өзендер классификациясы жөнінде түсінік. 

Классификация принциптері. Гидрологиялық аудандастыру. А.И.Воейковтың 
климаттық классификациясы. М.И.Львовичтың классификациясы. 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ҮЛГІЛІ ТІЗІМІ 
 

1) Өзен жүйесінің гидрографиялық сипаттамаларын анықтау. 
2) Су жинау орнының гидрографиялық мінездемелерін анықтау. 
3) Жылдық ағындының гидрологиялық мінездемелерін анықтау. 
4) Типтік гидрографты тұрғызу. 
5) Корреляциялық тәуелділік теңдеуін шығару (түзусызықты байланыс).  
6) Картамен жұмыс. Қазақстан мен ТМД-ның негізгі су объектілері.  
7) Картамен жұмыс. Австралияның негізгі су объектілері. 
8) Картамен жұмыс. Африканың негізгі су объектілері. 



9) Картамен жұмыс. Американың (Солтүстің және Оңтүстік) негізгі су 
объектілері. 

10) Картамен жұмыс. Европа мен Азияның негізгі су объектілеті. 
 

CТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1)  Зертханалық жұмыс бойынша материалдар.  
2) Тақырып бойынша теориялық материал: Кіріспе ақпараттар.  
3)  зертханалық жұмыс бойынша материалдар.  
4) Тақырып бойынша теориялық материал: «Мұхиттар,көлдер». 
5) Зертханалық жұмыс бойынша материалдар.  
6) Тақырып бойынша теориялық материал: «Мұздықтар,батпақтар». 
7) Өзендер режимі тұралы теориялық ақпараттар.  
8) Өзен алаптары морфологиясы туралы теориялық ақпараттар.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
"Өзендер гидрологиясы" пәні Жер туралы пәндер циклына кіреді. Бұл пән 

гидрологиялық циклдің негізгі пәні болып табылады. "Өзендер гидрологиясы" құрлық 
суын гидросфераның бір бөлігі ретінде қарастырып, оның қасиетін, атмосферамен 
және литосферамен байланысты жүріп жатқан физика-географиялық процесстер мен 
құбылыстарды оқытады.  

Материал барлық құрлық суларын қарастырады, бірақ негізгі әдебиеттер 
мазмұнына, қалыптасқан дәстүр мен оны жеткізу практикасына сәйкес негізгі назар 
ТМД аумағына аударылған.  

Пәннің ТМД білім кеңістігі көлемінде оқылатын  дәстүрлі пәндерден негізгі 
ерекшеліктері:  

- Қазақстан табиғатының ерекшеліктерін ескере отырып әр тарауда 
Қазақстан су нысандарына  көңіл бөлінген, Қазақстан аумағы бойынша мысалдар 
келтірілген, Қазақстанның гидрологиясын бейнелейтін бөлімдер келтірілген; 

- тау гидрологиясы бойынша кең көлемді мәліметтер келтірілген; 
- гидрологиялық және экологиялық жағдайларға шаруашылық әрекеттер 

мен жалпы климаттық тенденциялардың әсері қаралған. 
Қазақстанда батпақтардың аз таралуына байланысты, сонымен  қатар батпақ 

және батпақталған жерлер туралы мәліметтерді  студенттер "Жалпы гидрология" пәнін 
оқу барысында алғандықтан, бұл пәнде мұндай материалдар оқытылмайды. 

Пәнді оқыту әдістері: лекциялық, лабораториялық, есептік-графикалық 
жұмыстар. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 
- су нысандарының пайда болуын және қасиеттерін қалыптастыратын 

заңдылықтарды, ондағы өтіп жатқан процесстерді басқаратын табиғи құбылыстарды; 
- гидросфераның жекелен бөліктерінің режимдік ерекшеліктерін; 
- құрлық суларының режиміне әсер ететін су нысандарының гидрологиялық 

режимінің зоналдық заңдылықтарын және азоналдық факторларын; 
- жалпы құрлық суларына және оның жекелеген аймақтарына тиггізіп 

отырған антропогендік жүктеменің   сипаты мен көлемін; 



- Қазақстанның және ТМД-ның жекелеген аудандарының гидрологиялық 
ерекшеліктерін;  

- гидрологиялық жіктеулердің принциптерін; 
- адамзаттың су ресурстары мен олардың сапасымен байланысты негізгі 

проблемаларын. 
Студенттің практикалық дағдысы болуы тиіс: 

- қажетті гидрологиялық есептеулерді жүргізуде, изосызықтар карталарын, 
номограммаларды қолдануда; 

- картографиялық материалдармен жұмыс істеуде, өзендер жүйесінің және өзен 
алабтарының негізгі гидрографиялық сипаттамаларын анықтауда; 

-  кадастрлық гидрологиялық материалдармен жұмыс істеуде; 
- нақты су нысандарының ағынының  қалыптасу жағдайларына және 

гидрологиялық режимінің ерекшеліктеріне талдау жасауда; 
- гидрологиялық терминдерді қолдануда. 
Сонымен қатар студенттің қазіргі кездегі гидрологияның негізгі проблемалары 

жөнінде құзіреттілігі болуы тиіс, пәнді оқыту келесі құзіреттіліктерді 
қалыптастырады:  

Инструменталдық: жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық  ғылымдар 
аясындағы негізгі оқулар жөнінде түсінігі болуы, әлеуметті-маңызды проблемалар мен 
үрдістерге талдау жасауға  қабілетті және бұл ғылымдардың әдістерін кәсіби 
мамандығында қолдана білуі тиіс. Ғылыми әдебиеттерді ізденіспен талдауға, тарихи 
көздерді түсіндіре алуға, қазіргі кездегі әлеуметтік мәдениеттің шындығын 
критикалық түсіну және ұғыну дағдысын жетілдіруге қабілетті болуы тиіс. Негізгі 
табиғи қауіптерді, олардың қасиеттерін, сипаттамаларын білетін, зиянды және қауіпті 
факторлардың адамға және табиғи ортаға әрекет етуін білуі тиіс.  

Жүйелік: студент пәнді оқудың соңында атмосферада және гидросферада өтіп 
жатқан физикалық және химиялық процестерді білуі және түсінуі, эмпирикалық 
тәуелділіктерді және заңдылықтарды тұрғыза алуы тиіс. Адамның өмір сүру 
ортасының негізігі қауіптерін теңестіре алуы, оларды жүзеге асырудағы тәуелділікті 
бағалай білуі, қауіптерден қорғану әдістерін таңдай алатын және тіршіліктің 
жайлылығын қамтамасыз ете алатын, төтенше жағдайдан қорғану технологиясы мен 
әдістерін меңгерген болуы тиіс.  

Пән келесі білім беру пәндеріне сүйеніп оқылады: математика, физика, 
теориялық механика және т.б.  Студент алдын-ала немесе осы пәнмен қатар өзендер 
гидрометриясы, жалпы метеорология, геодезия негіздері, жалпы жертану, 
гидрофизика, гидрография пәндерін оқиды деп болжанады.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Табиғи факторлардың ағынның қалыптасуына және өзен 

алаптарының су теңдестігіне тигізетін әсері  
2 Булану және оның ылғал теңдестігіндегі рөлі 

 



3 Өзендердің гидрологиялық режимі, оның қалыптасу жағдайлары  
4 Өзендердегі су деңгейлері, режимі және өзгеру себептері 
5 Қазақстанның және ТМД-ның өзендер ағындысы 
6 Өзендердің жылу режимі 
7 Өзендердегі тұз ағыны  
8 Өзен ағыны (речной поток) 
9 Өзендердің қатты ағындысы  
10 Арналық процестер және арна деформациясы  
11 Тасқын толқынының тасымалдануы  
12 Селдік ағындар 
13 Жерасты сулары 
14 Жерасты суларының режимі 
15 Бөгендердің гидрологиялық режимінің ерекшеліктері 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Алғашқы қарапайым гидрологиялық бақылаулар Ертедегі Египетте Ніл өзенінің 

суымен жер суаруда жүргізіле басталды. XVII ғасырда алғаш  су теңдестігіне сандық 
баға берген П.Перро болды. XVII және XIX ғасырларда. А. Шези, А.Дарси және 
Д.Бернулли  су ағынының арнадағы қозғалысының негізгі заңдылықтарын ашты. 
Қазіргі гидрологияның жетік дамуын XX ғасырдың 20 жылдарына жатқызады.  

Бұл пән студенттер алдыңғы ақылатын «Гидрология негіздері» пәнінен 
гидрология ғылымы, гидросфера және оның құрамдас бөліктері, Әлемдік мұхит, өзен 
алабтарынң морфологиясы, Жер шрының әр бөліктерінің, оның ішінде Қазақстанның 
гидрологиялық ерекшеліктері жайында мағлұматтар алғаннан кейін оқылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ гидрологтарға қазіргі гидрологияның 
негізгі жағдайлары туралы түсінік беру. Сонымен қатар, барлық арнаулы пәндерді: 
гидрологиялық есептеулер, арналық ағындар динамикасы, су-теңдестік зерттеулері, су 
шарауашылық есептеулер, гидрологиялық болжау және т.б.  игеру үшін негіз құру. 

Пәннің міндеті құрлықтың табиғи суларын, яғни: гидрологиялық тордың 
қалыптасуының себептері мен заңдылықтарын, су нысандарының түрлері мен 
типтерін, құрлық бетіне және оның қабаттарына басқа да ылғалдардың жиналуын, 
олардың гидрологиялық режимдерінің ерекшеліктерін, физикалық құбылыстар мен 
процесстерді, адамзаттың су нысандарына тигізіп отырған әрекетінің сипаты мен 
дәрежесін; әртүрлі су нысандарының (өзендер, көлдер, бөгендер, мұздықтар, жерасты 
сулары) гидрологиялық режимінің кеңістік-уақыттық заңдылықтарын оқу; 
шаруашылық әрекеттің (өзен алабтарында жер жырту, мелиорация жүргізу, су 
тораптарын және бөгендерді тұрғызу және т.б.) су нысандары режиміне тигізетін 
әсерін; су нысандары мониторнгісін ұйымдастырудың және су ресурстарын тиімді 
пайдалану мен қорғаудың ғылыми негіздерін оқу болып табылады.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 



Табиғи факторлардың ағынның қалыптасуына және өзен алаптарының су 
теңдестігіне тигізетін әсері  

Атмосфералық жауын-шашындар: түзілуі, жамылғы беттердің әсері, аумақ 
бойынша үлестірілуі, есепке алу принциптері. Таудағы жауын-шашын. Тік 
плювиометриялық градиент. Ағынды қалыптастыратын жауындар: ағынның пайда 
болуы, жауындардың сипаттамасы. Аудан бойынша жауын-шашынның редукциясы. 
Жауын-шашындардың уақыт бойынша редукциясы.  

Қар жамылғысы: қар жамылғысының гидрологиялық рөлі, жазықтағы қардың 
түрлері, жату режимі, жамылғы беттердің әсері, қар жамылғысына бақылау жасау. 
Таудағы қар жамылғысы. Қар еру және су қайтарымы. Қар еруді септеу. Қар еріген 
кезде пайда болатын беткі ағындар.  

 
Булану және оның ылғал теңдестігіндегі рөлі 
Булану – су теңдестігінің компоненті. Су бетінен, қардан, мұздан булану. 

Алаптар бетінен булану. Транспирация. Жиынтық булануға метеорологиялық 
жағдайлардың, топырақ ылғалдылығының, сулардың терең орналасуыныың, өсімдік 
жамылғысының әсері. Булануды есептеудің принциптері мен әдістері. Аумақ бойынша 
су бетінен және құрлықтан буланудың үлестірілуі. 

 
Өзендердің гидрологиялық режимі, қалыптасу жағдайлары 
Өзен алаптарының морфологиясы бойынша қосымша мәліметтер. Мұздықтар: 

пайда болу шарттары, аумақ бойынша таралуы, мұздықтардың типтері, қар және 
мұздақ қар  сызықтары. Қоректену және абляция облыстары. Мұздық массасының 
теңдестігі. Мұздықтардың гидрологиялық рөлі. Мұзбен қоректенетін өзендердің 
режимінің ерекшеліктері. Әлемдегі және Қазақстандағы мұз басудың қазіргі кездегі 
динамикасы.  

Қар көшкіні, олардың классификациясы. Қар көшкіні  қауіптілігі. Қар көшкіндік 
қауіптерді анықтайтын факторлар. Қар көшкіндерінің гидрологиялық рөлі. 

 
Өзендердегі су деңгейлері, режимі және өзгеру себептері  
Өзендердің деңгейлік режимі. Деңгейдің судың өзгерісіне байланысты және 

байланыссыз тербелісі. Топан су басу (наводнения). Қазақстан өзендерінің деңгейлік 
режидерінің ерекшеліктері.  

Жылдық ағынды, ағындының өзгермелілігі, ағынды реттеуіштер. Алаб бетінің 
ағындыға әсері. Шаруашылық әрекеттің өзен ағындысына тигізетін әсері.  

Жазықтық  және таулық өзендердің ағыны гидрографы. Жазықтық және таулық 
өзендердің қоректену көзі бойынша ағын гидрографын вертикальді бөлу. 
Қазақстанның тауларындағы қоректену көздерінің биіктік бойымен өзгеруі. 

 
ТМД және Қазақстан өзендерінің ағындысы 
ТМД және Қазақстан аумағының негізгі өзен алабтары. Қазақстан өзендерінің 

гидрологиялық ерекшеліктері. Таулық және жазықытық өзендер, ағындының 
қалыптасу шарттары. Қазақстанның ішкі алабтары. Ішкі көлдердің тұйық алабтары. 
ТМД және Қазақстан су ресурстары. Су ресурстарын пайдалану және қорғау 
мәселелері. Қазақстанның су жобалары.  



 
Өзендердің термикалық режимі 
Судың температурасының уақыт және өзен бойымен өзгеруі. Өзен учаскесінің 

жылу балансы теңдеуі.  
Өзендердің мұздық режимі. Мұздардың қалыптасу және бұзылу процестері. 

Мұздықтардың қалыптасу формалары. Кептеліс. Суішілік мұздар, олардың 
қалыптасуы. Сеңнің тоқтауы. 

 
Өзендердің тұз ағындысы 
Өзендердің тасындылар және иондық  ағындысы. Ертінділік тасындылар, 

олардың қалыптасуы, типтері. Аумақтық ерекшеліктері. Өзен суларының химиялық 
құрамы. Өзен суларының минерализациясының О.А. Алекин бойынша жіктелуі.   

Өзендердің иондық ағындысы. Ерітінді тасындылар, олардың қалыптасу түрлері. 
Аумақтық ерекшеліктері.  

 
Өзен ағыны (речной поток) 
Өзен ағынына әсер ететін күштер. Қалыптасу шарттары. Ағындағы көлденең 

циркуляциялар:  М.С. Лелявский и А.С. Лосиевский сұлбалары.  
Өзендер энергиясы мен өзен тасындылары. Тасындылардың қалыптасуы. 

Беткейлік және арналық эрозиялар. Қалқу механизмі. Судың лайлығы, оның өзеннің 
ұзындығы мен бойы және фазалары бойынша өзгеруі. ТМД және әлем өзендерінің 
лайлығы.    

 
Өзендердің қатты ағындысы 
Өатты ағындылардың қалыптасу факторлары және түрлері. Жүзбе тасындылар 

ағындысы.  
Ілікпе тасындылар. Эри заңы. Тізбектер, олардың даму сатылары. Тасқындардың 

сағаға жинақталуы. Селдердің пайда болуы, селдің сандық сипаттамалары. 
 
Арналық процестер және арна деформациясы 
Өзен арнасының деформациясы. Арна мен ағынның өзара әрекеттесуі. Өзен 

сағаларындағы арналық процестер. Арналық процестердің түрлері (жолақ-атыздық, 
қосалқы, аралдық, шекті, еркін және бітпеген меандр). Фарг заңдылықтары. 

 
Тасқын толқынының тасымалдануы  
Жылдамдықтардың ағында таралуы. Тасқындық толқынның қозғалысы. 

Тасқындық толқынның орын ауыстыру жылдамдығы. Жылдамдықтардың ағында 
таралуы. Тасқын толқының қозғалысы. Тасқын толқының жылдамдығы. Тасқын 
толқынының тасымалдануы.  

 
Селдік ағындар 



Қалыптасу шарттары. Селдің сандық сипаттамалары. Сел географиясы. Пайда 
болу шарттары.  

Селдерді жіктеу. Сел көзі, сел алабы. Селдердң пайда болу себептері. 
Сейсмоселдер. Жар көшкіні. Селмен күресу.   

 
Жерасты сулары 
Жерасты суларының түрлері. Аэрация зонасы. Грунт сулары, олардың жату 

ерекшеліктері. Жерасты суларының таралуы және қоры. Жерасты суларының жіктелуі. 
Судың топырақ-грунтта қозғалуы. Су-физикалық тұрақтылар. Судың топырақта 
сүзілуі, сүзілу кезеңдері, сүзілу қисығы. Жер беті суларының жерасты суларымен 
байланысы. Су нысандарының жерасты суымен қоректенуі. Жерасты суларының 
пайда болуы.  

 
Жерасты суларының  режимі 
Желмен мүжілу қабаттары. Жерасты суларының аэрация және қанығу 

зоналарында қозғалысы. Судың топырақта сүзілуі, сүзілу кезеңдері, сүзілу қисығы. 
Дарси және Шези формулалары бойынша судың сүзілу шығынын анықтау.  

Көпжылдық тоң, таралуы. Көпжылдық тоңдағы жерасты сулары, гидрологиялық 
рөлі. 

 
Бөгендердің гидрологиялық режимінің ерекшеліктері 
Көлдік және өзендік типтегі бөгендер. Бөгендер  табиғатының екі жақтылығы. 

Ағынды бөгендер. Режимінің ерекшеліктері. Тасындылардың тұнуы. Жағалаулардың 
қайта түзілуі. Бөгендердің су режимінің негізгі ерекшеліктері. 

Деңгейлік режим. Бөгендердің сипатты деңгейлері. Суалмасу шарттары. Мұздық 
режим. Бөгендердің жіктелуі. Бөгендердің гидрохимиялық ерекшеліктері. Бөгендердің 
морфологиялық және морфометриялық сипаттамалары. 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Өзендердің және бөгендердің  гидрографиялық және морфометриялық 
сипаттамаларын анықтау 

2. Тіксызықты және қисықсызықты екі гидрометеорологиялық қатарлар 
байланыс теңдеуінің қорытындысы 

3. Су жинау алабындағы орташа жауын-шашын мөлшерін  анықтау 
4. Изосызықтардың карталары мен номограммалары бойынша құрлық бетінен 

булануды анықтау 
5. Су бетінен булануды анықтау 
6. Типтік гидрографты тұрғызу 
7. Қоректену көзі бойынша гидрографты бөлу 
8. Инфильтрация теңдеуінің  қисығын тұрғызу және қорытындылау 
9. Қардағы түсірімдер материалдары бойынша қар жамылғысындағы су қорын 

есептеу 



10. Көлдің морфометриялық сипаттамаларын анықтау. Көлдегі су деңгейі 
тербелісінің графигіне талдау жасау 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Өзендер климаттың нәтижесі. Климаттық факторлардың және жер беті 

жамылғысының өзен ағындысына әсері.  
2. Қазақстанның түрлі аймақтарының гидрографтары. 
3. Өзен ағындысының көпжылдық өзгермелілігі. 
4. Су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану мәселелері. 
5. Каспий теңізі  проблемасы. 
6. Арал теңізі проблемасы. 
7. Балқаш көлі проблемасы. 
8. Қазақстанның және оның кейбір бөліктерінің су ресурстарына талдау жасау. 
9. Әлемдегі, ТМД-дағы, Қазақстандағы гидроэкологиялық проблемалар. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Өзен ағындысының метеорологиялық факторлары  
2. Алапқа түскен жауын-шашынның орташа қабатын анықтау 
3. Жер асты сулары 
4. Қар өлшеу материалдарын өңдеу 
5. №1 кезеңдік бақылауға дайындалу 
6. Өзен ағындысы режимі 
7. Түзу сызықтық тәуелділіктер 
8. Өзендер тасындылары (қатты ағынды) ағындысы 
9. Судың топыраққа сіңуі, аналитикалық  түрде өрнектеу 
10. Кезеңдік бақылауға дайындық. Тест сұрақтары бойынша бақылау жұмысы 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Гидрометрия  – «5В061000 – Гидрология» мамандығы бойынша студенттерді 

даярлауды қамтамасыз ететін “Жалпы гидрология” пәнімен қатар гидрологиялық 
ғылым пәндерінің негізгілерінің бірі болып табылады. Барлық арнайы пәндер осы 
пәнге негізделеді (гидрологиялық есептеулер, гидрологиялық болжау, гидротехника 
және т.б.  

Пәнді оқудың нәтижесінде студент: гидрометриялық зерттеулерді 
ұйымдастыру қағидаттары мен міндеттерін, негізгі құралдардың құрылымын, сұйық 
ағындыға, мұздық құбылыстарға, тереңдікке, ағыстың жылдамдығына және су 
объектілерінің басқа да сипаттамаларына байқау жүргізуді  білуі тиіс. 

Қажетті құралдарды даярлауды және далалық гидрометриялық жұмыстардың 
барлық негізгі түрлерін жүзеге асыруды, сондай-ақ басқа пәндерді оқу кезінде 
игерілген білімді пайдалана білуі тиіс.  

Құралдармен жұмыс жасаудың, әртүрлі су объектілерінде жазғы және қысқы 
жағдайларда далалық гидрометриялық жұмыстарды жүзеге асырудың, сонымен қатар 
далалық материалдарды өңдеудің және баспаға даярлаудың практикалық 
дағдыларын игеруі тиіс. 

Бұлардан басқа, студенттің су объектілерінің режимі жөнінде, ғылыми және 
практикалық мақсаттарда гидрометриялық зерттеулерді ұйымдастырудың қағидалары 
мен міндеттері жөнінде; қазіргі кезде сирек қолданылатын және қолданыстан шыққан 
құралдар мен қондырғылар жөнінде және гидрометриялық зерттеулердің келешегі 
жөнінде біліктілігі болуы керек. 

Пәнді оқыту келесі біліктіліктерді қалыптастырады:  
аспаптық: жаратылыстану және әлеуметтік – экономикалық ғылымдар 

аясындағы негізгі оқулар жөнінде түсінік қалыптастыра алады, әлеуметтік 
маңыздылығы бар мәселелер мен процесстерді сараптай алады, бұл ғылымдардың 
әдістерін әр түрлі кәсіби қызметте пайдалана алады; жекеаралық: өзінің болашақ 
мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, кәсіби қызметін орындауда 
жоғары мотивацияға ие болады; жүйелік: негізгі ережелер білімі негізінде әлемнің 



заманауи ғылымның сипатын, жаратылыстану ғылымдарының заңдары мен әдістерін 
беруге қабілетті, жаңа техниканы, жаңа әдістер мен жаңа технологияларды игеруге 
дайын; 

пәндік біліктілік: гидрологиялық бақылау желісін ұйымдастыра алуы қажет, 
гидрологиялық стансиялар мен бекеттер желісінің жұмыс жасау сапасын бақылай 
алуы тиіс, қажетті гидрометеорологиялықақпаратты жинап, сараптай алуы тиіс, 
арнайы гидрометриялық бақылауларды ұйымдастырып, және жүргізе алуы тиіс. 

Пререквизиттер: пәнді оқыту келесі пәндерге негізделеді: 
- Математика; 
- Физика; 
- Химия; 
- Информатика; 
- Экология; 
- Геодезия және картография негіздері; 
- Жалпы гидрология; 
- Жалпы метеорология. 
Постреквизиттер:  
- Өзендер гидрологиясы;  
- Гидрологиялық есептеулер; 
- Гидрологиялық болжамдар; 
- Су теңдестік зерттеулері; 
- Су шаруашылығы және су шаруашылық есептеулер; 
- Су – техникалық ізденістер және т.б. 
Практика бағдарламасы осы курсты оқу процесінде алынған білімді пайдалануға 

негізделген. 
Гидрометрияның міндеттері. Гидролог студенттерді әдістемелік тұрғыдан 

және  заманауи ғылыми өндірістік деңгейде далалық стационарлық және 
экспедициялық гидрометриялық зерттеулерді дұрыс ұйымдастыруға және жүргізуге, 
қамералды өңдеуге, алынған далалық мәліметтерді сараптауға, қорытындылауға, 
сондай ақ оларды баспаға шығаруға даярлауға үйрету қажет.   

 
ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР 

 
Пән бойынша теориялық материалдар 16 бөлімнен тұрады: 

№ Тақырыптар атауы 
1 Кіріспе.  
2 Су деңгейі режимін зерттеу 
3 Тереңдік өлшеу  
4 Су ағысының жылдамдығын өлшеу  
5 Су өтімін өлшеу  

6 Су өтімі мен су деңгейі арасындағы байланыс және ағындыны 
есептеу  

7 Тасындылар ағындысын және түптік шөгінділерді зерттеу  
8 Өзендер суының химиялық құрамына, сапасына және 



гидрохимиялық режиміне бақылау жүргізу 
9 Ағыс бағытын зерттеу  

10 Су температруасына, түсіне және мөлдірлігіне бақылау жүргізу  
11 Мұздық режимді бақылау  
12 Су беті толқынына бақылау жасау 

13 Гидрологиялық желіні автоматизациялау. Бақылау нәтижелерін 
механикаландырылған өңдеу.     

14 Гидрометрияда аэроәдістерді қолдану  
15 Суды мемлекеттік есепке  алу және су кадастры  
16 Гидрометриялық өлшеулерді метрологиялық қамтамасыз ету. 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
«Гидрометрия» - «Гидрология» мамандығы бойынша студенттерді даярлайтын, 

білімі көптеген басқа да гидрологиялық циклдың пәндерімен қолданылатын негізгі 
пәндерлің бірі болып табылады. 

«Гидрометрия» пәні бойынша лекциялар курсында келесі мәселелер 
қарастырылады: гидрометрияның халық шаруашылығындағы мәні; ТМД елдерінде 
және Қазақстанда гидрометриялық қызметтерді заманауи ұйымдастыру негізгі 
принциптері; суды мемелекеттік есепке алу және су кадастры; су өлшеу 
бақылауларының мақсаттары мен міндеттері; су өлшеуіш бекеттердің құрылымы; 
тереңдік өлшеу әдістері және құралдары; тереңдік өлшеу тәсілдері; арналық ағыста 
судың қозғалысы жөнінде жалпы мәліметтер; ағыс жылдамдығының тереңдік бойымен 
және өзен ені бойынша таралуы. Су өтімі, су өтімі үлгісі (модель), су өтімін өлшеу 
әдістері, су өтімін гидрометриялық зырылдауықпен және басқа әдістермен өлшеу, 
өлшенген су өтімдерін есептеу тәсілдері, су өтімдері қисығын тұрғызу және оларды 
бекіту; тірі қимыл қимада тасындылардың таралуы, жүзбе тасындыларға сынама алу 
құралдары; судың химиялық құрамын дала жағдайында және зертханада анықтау, 
химиялық сараптауға сынама алу тәртібі мен мерзімі,  табиғи сулардың ластануы. 
Гидрометриялық бақылау мәліметтері мен зерттеулерді жалпылау (қорытындылау); 
оларды баспаға даярлау.   

Пәннің мазмұны жалпы гидрологиялық түсініктерді анықтауға, гидрометриялық 
жұмыстарды жүргізудің заманауи әдістері мен құралдарын қарастыруға максималды 
бағытталған.  

Пәнді оқытудың мақсаты: гидролог-студенттерді су объектілерінің 
гидрологиялық режимінің сипаттамаларына стационарлық байқау ұйымдастырудың 
негізгі қағидаларымен және қазіргі ғылыми-өндірістік деңгейде гидрометриялық 
жұмыстарды жүргізуге, алынған далалық материалдарды камералдық өңдеуді, 
талдауды, жинақтап қорытуды және оларды баспаға даярлауды үйрету. 

Пәнді оқытудың міндеттері: 
- студенттерді әртүрлі гидрометриялық жұмыстарды ұйымдастыру кезінде су 

объектілерінде учаске таңдауды дұрыс жүргізуге үйрету; 



- гидрометриялық өлшеулер жүргізуге арналған құрылғылар, қондырғылар, 
құрал-жабдықтар, әртүрлі құралдардың жұмыс істеу принциптері жөнінде түсініктерін 
қалыптастыру; 

- су объектілерінің бірқатар сипаттамаларын (су және тасынды өтімдері, судың 
химиялық құрамы, тасындылар мен типтік шегінділердің механикалық құрамын және 
т.б.) гидрометриялық өлшеудің бұрынғы, қазіргі және келешегі бар әдістерін баяндау; 

- гидрометриялық деректерді алғашқы және арнайы өңдеу және баспаға даярлау 
әдістері мен тәсілдеріне үйрету; 

- су кадастрын құрастыру және ақпараттарды сақтаудың тәсілдері мен 
әдістерімен таныстыру; 

- гидрологиялық байқауларды метрологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету және 
тексеру қағидаларымен таныстыру; 

- қоршаған ортаның жай-күйінің мониторингі және ондағы гидрометриялық 
өлшеулердің мәні жөнінде түсінік беру. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Су деңгейі режимін зерттеу  
Су өлшеу бақылауларының мақсаттары мен міндеттері. Су өлшеуіш бекеттердің 

жабдықталу принциптері. Гидрологиялық бкеттердің арналу мақсаты бойынша, жұмыс 
жасау ұзақтығы мен жабдықталу тәсілдері бойынша жіктелуі; олардың негізгі типтері, 
қарапайым гидрологиялық бекеттер (рейкалық, қадалық, аралас). Су өлшеу бекетінде 
су деңгейін есептеу мен белгілеу жүйесі.  Жалғастырушы (передаточные) су өлшеу 
бекеттері. Су деңгейін өздігінен жазушы бекеттер. Ең жоғарғы және ең төменгі су 
деңгейін тіркеуші құрал – жабдықтар. Су өлшеуге бақылау жүргізуді ұйымдастыру. 
Бекеттің техникалық ісі. Бекетте көз мөлшерімен бақылау жүргізу. Су өлшеуіш 
бақылауларын өңдеу. 

 
Тереңдік өлшеу 
Өлшеу жұмыстарының мәні және міндеттері. Тереңдікті өлшеудің әдістері мен 

құралдары. Өлшеуді жүргізу тәсілдері. Өлшеу жұмыстарын жүргізу кезінде жіберілуі 
мүмкін қателіктердің көзі. Өлшеу жұмыстарының нәтижелерін Өңдеу. өлшеу 
жұмыстары журналын өңдеу, Өзеннің көлденең және ұзына бойы қималарын, 
изобаттармен және горизонталдармен арнаның планын тұрғызу.  

 
Су ағысының жылдамдығын өлшеу 
Ағыстың жылдамдығын өлшеудің мақсаты. Арналық ағындардағы су қозғалысы 

жөнінде жалпы мәліметтер. Ағыс жылдамдығының ағынның тереңдігі және ұзына 
бойы бойынша үлестірілуі. Ағыстың жылдамдығын өлшеуге арналған құралдар, 
құрылғылар, әдістер. Гидрологиялық зырылдауықтар. Гидрометриялық 
зырылдауықтарды тарировкалау. Ағыс жылдамдығын зырылдауықтармен өлшеу 
қателігі. Қалытқылар. Гидрометриялық түтіктер. Ағынның денеге күштік әрекетін 
тіркеу жолымен ағыстың жылдамдығын анықтау. Ағыс жылдамыдығын жылу алмасу 
принципіне негізделген құралдармен өлшеу.  Ағыс жылдамдығын көлемдік әдіспен 
анықтау. Ағыс жылдамдығын ағынмен байланыссыз әдістермен өлшеу. 



 
Су өтімін өлшеу 
Су өтімін анықтауда қолданылатын әдістер жөнінде негізгі түсінік. Су өтімін 

анықтаудың мақсаты мен міндеті. Су өтімінің моделі. Өзен учаскесін таңдау. 
Гидрометриялық тұстамаларды жабдықтау.  Су өтімін зырылдауықты пайдаланып 
өлшеу. Су өтімін зырылдауықпен өлшеудің жұмыс құрамы. Су өтімін қысқы жағдайда 
өлшеу ерекшеліктері. Су өтімін гидрометриялық зырылдауықпен өлшеудің детальді 
және негізгі тәсілдері. Гидрометриялық зырылдауықпен өлшенген су өтімін есептеу. 
Су өтімін есептеудің әр түрлі тәсілдерін сараптау және олардың дәлдігі.  Су өтімін 
гидрометриялық зырылдауықпен өлшеудің қысқартылған тәсілдері. Су өтімін 
қысқартылған өлшеулеріне арналған интерполяциялық – гидравликалық үлгілері мен 
реппрезентативтік элементтерді қолдану. 

Су өтімін басқа да әдістермен анықтау. Су өтімін «Stream Pro», «Rio Grande» 
және т.б. акустикалық доплерлік профилографтармен аықтау. Су өтімін Шези 
формуласымен есептелген ағынның көлденең қимасының ауданы мен орташа 
жылдамдық арқылы анықтау. Өлшеуіш науалар (лотки) мен суағарлар.  Су өтімін кіші 
өзендерде өлшеу.  Су өтімін беттік және тереңдік қалытқылармен өлшеу, оларды 
өңдеу. Су өтімін көлемдік әдіспен, араластыру және аэроәдістермен анықтау. Су 
өтімін өлшеудің әр түрлі әдістермен өлшеу дәлдігі.  

 
Су өтімі мен су деңгейі арасындағы байланыс және ағындыны есептеу  
Су өтімі мен су деңгейі арасындағы бір мәнді байланыс  кезінде су өтімі қисығы 

мен ағындыны есептеу жөнінде жалпы мәліметтер. Ағындыны есептер алдында дала 
материалдарын сараптау. Су өтімі қисығын тұрғызу. Су өтімі, аудан және жылдамдық 
қисықтарының қасиеттері. Орташа күндік су деңгейі бойынша ағындыны есептеу. Су 
өтімі қисықтарын экстраполяциялау тәсілдері.  

Су өтімі мен су деңгейі арасындағы бір мәнді байланыс бұзылғанда ағындыны 
есептеу тәсілдері. Су өтімі мен су деңгейі арасындағы бір мәнді байланыстардың 
бұзылуы мен олардың болу себептері. Тұрақты және тұрақсық байланыс. Су тасу 
тұйықтары (паводочные петли). Қысқы жағдайда, арнада өсімдік жамылғысы бар 
кезде, арна деформацияланғанда, айнымалы су көтерілу (переменный подпор) кезінде 
орташа тәуліктік су өтімін есептеу.  

 
Тасындылар ағындысы мен түптік шөгінділерді зерттеу.  
Тасындылар ағындысы жөнінде жалпы түсінік. Өзендер тасындылары жөнінде 

жалпы түсінік. Ағынның қимыл қимасында тасындылардың таралуы. Жүзбе 
тасындылар ағындысын зерттеу. Лайлылыққа сынама алу құралдары. Лайлылыққа 
бірлік сынама алу орнын таңдаужәне алу мерзімі. Жүзбе тасындылар өтімін жиынтық 
және интеграциялаық тәсілдермен өлшеу. Өлшеу әдістерінің дәлдігі. Өлшенген жүзбе 
тасындылар өтімін өңдеу, өлшенген тасындылар өтімі кестесін құрастыру. Жүзбе 
тасындылар ағындысын есептеу.  

Ілікпе тасындылар ағындысын өлшеу, түптік шөгінділерді зерттеу. Ілікпе 
тасындыларды есепке алу құралдары. Ілікпе тасындылар өтімін өлшеу және есептеу. 
Өтімін өлшеу дәлдігі. Ілікпе тасындылар ағындысын есептеу.  



Түптік шөгінділердің механикалық құрамын анықтау. Сынама алу құралдары. 
Сынама алу әдістері. Сынаманы алғашқы өңдеу. Жүзбе, ілікпе және түптік шөгінділер 
құрамын анықтау үшін далалық және стационарлық жағдайда  сынаманы өңдеу. 
Тасындылар жөніндегі мәліметтерді таспаға даярлау. 

 
Өзендер суының химиялық құрамына, сапасына және гидрохимиялық 

режиміне бақылау жүргізу 
Бақылау пункттерін таңдау. Құрал - жабдықтар, далалық химиялық лаборатория. 

Химиялық сараптауға сынама алу тәртібі мен мерзімі. Судың химиялық құрамын 
далалық жағдайда (объектінің маңында) және лабораторияда анықтау. Жарияланған 
бақылау мәліметтеріндегі судың химиялық құрамы жөнінде деректер. Табиғи 
сулардың ластануы. Су сапасына бақылау жүргізу. Еріген заттар өтімін анықтау.  

 
Ағыс бағытын өлшеу 
Ағыс бағыты мен жылдамдығын қалытқылармен өлшеу. Тұстамаларды анықтау 

және бекіту. Қолданылатын қалытқылар түрлері. Жылдамдық пен бағытты графиктік 
анықтау. Ағыс бағыты мен жылдамдығын құралдармен өлшеу.  Қолданылатын 
құралдар түрлері, құрылымы және өлшеу дәлдігі. 

 
Су температурасына, түсіне және мөлдірлігіне бақылау жүргізу  
Су температурасына бақылау жүргізу тәртібі, қолданылатын тәсілдер мен 

әдістер, өлшеу дәлдігі. Су температурасына бақылау нәтижелерін өңдеу.  
Судың түсі мен мөлдірлігін анықтау әдісі мен құрал – жабдықтар. Бақылау 

нәтижелерін өңдеу. 
 
Мұздық режимге бақылау жүргізу 
Мұздық құбылыстардың түрлері. Гидрологиялық стансиялар мен бекеттерде 

мұздық жағдайлар мен құбылыстарға бақылау жүргізу. Бақылау мерзімі, мұздық 
құбылыстарды картаға түсірудің шартты белгілері. Мұз және мұз бетіндегі қар 
қалыңдығын өлшеу. Қолданылатын құрал – жабдықтар. Мұз өлшеу түсірілімдері. Су 
ішілік мұздың, анжырдың қалыптасуына және анжыр жүру жағдайына бақылау 
жүргізу.  

 
Су беті толқынына бақылау жасау 
Толқынға жағалық бақылау жүргізуді ұйымдастыру. Толқын өлшеуіш вехалар 

(волномерные вехи), толқын өлшеуіштер және жағалық аймақта бақылау жүргізетіне 
толқынды өздігінен жазушы таспалар. Көлдер мен су қоймалардың ашық бөлігінде 
бақылау жүргізу.  

 
Гидрологиялық желіні автоматизациялау. Бақылау нәтижелерін 

механикаландырылған өңдеу   
Гидрометқызметті кешенді автоматизациялаудың мүмкін болатын схемасы. 

Автоматты гидрологиялық қондырғылардың құрылымы. Бақылау мен өлшеу 
нәтижелерін сақтау және жіберу.  Дербес компьютер көмегімен нәтижелерді өңдеу. 
Мәліметтерді өңдеуді автоматизациялау аясында соңғы жетістіктерді ескере отырып 



құрастырылған  гидрологиялық бақылау мәліметтерін өңдеу, жинауды 
автоматтандыру аясындағы программалармен танысу, мысалы РЕКИ-РЕЖИМ 
программалық кешенімен және т.б.  

 
Гидрометрияда аэроәдістерді қолдану  
Ағыс жылдамдығы мен бағытын өлшеу. Су өтімін аэроәдістермен өлшеу.  

Мұздық құбылыстарға аэровизуалдық бақылау жүргізу.  Өзендердің тасып, жайылмаға 
шығу шекараларын анықтау.  

 
Суды мемлекеттік есепке алу және су кадастры 
Суларды мемлекеттік есепке алу және оларды сандық көрсеткіштер бойынша 

пайдалану. Суды мемлекеттік есептеудің негізгі буындары және оның ақпараттық 
қамтамасыз етілуі. Мемлекеттік су кадастры. Оның бөлімдері мен бөлімшелері. 
Мемлекеттік су кадастрын баспаға шығару,  ақпаратты сақтау.  

 
Гидрологиялық бақылауларды метрологиялық қамтамасыз ету 

Гидрологиялық бақылауларды метрологиялық қамтамасық ету жұмыстарын 
ұйымдастыру. Өлшеулердің негізгі сипаттамалары және олардың біртұтас болуын 
қамтамасыз ету.  

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 

1. Гидрометриялық есептеулер кезінде қолданылатын негізгі сипаттамалардың 
шартты белгілері, дәлдігі және өлшем бірлігі.  

2. Гидрологиялық байқауларды жазуға арналған КГ-1М(н) кітапшасын өңдеу. 
3. Ең жоғары және ең төменгі су деңгейлерінің және мұздық құбылыстардың 

орташа және шеткі даталарын анықтау.  
4. Гидрометеорологиялық бақылау нәтижелерінің кешенді графигін тұрғызу. 
5. Өзеннің көлденең қимасы кескісін тұрғызу және арнаның морфометриялық 

сипаттамаларын анықтау (КГ-2). 
6. Зырылдауықпен өлшенген су өтімін аналитикалық әдіс бойынша өңдеу. 
7. Беттік қалтқылармен өлшенген су өтімін өңдеу (КГ-7М(н)). 
8. Жыл ішінде орташа тәуліктік су деңгейлерінің қайталануы мен ұзақтығының 

қисығын тұрғызу. 
9. Су деңгейінің сәйкес графигін тұрғызу. 
10.  Зырылдауықпен өлшенген су өтімін әр түрлі әдістермен өңдеу. 
11. Су өтімі қисығын тұрғызу және ағындыны есептеу.  
12.  Су өтімі қисығын әр түрлі тәсілдермен экстраполяциялау. 
13.  Өлшенген жүзбе тасындылар өтімін өңдеу.  
14.  Жүзбе тасындылар ағындысын есептеу.  

 
CТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 



1. Гидрометриялық жұмыстарда қолданылатын жаңа техника мен әдістерге шолу 
жасау және бағалау.  

2. Сулылығы әр түрлі жылдарда нақты гидрологиялық бекет бойынша 
тасындылардың гранулометриялық құрамын сараптау.  

3. Өзен деформациясын өзеннің көлденең қимасы кескінін және су өтімі 
қисығын және т.б.  пайдалана отырып зерттеу.  

4. Стандартқа сай емес гидрометриялық мәселелерді шешу.  
5. «су объектісі режимінің бір элементі бойынша заманауи гидрометриялық 

құралдардың сипаттамасы мен жұмыс жасау принципі» атты тақырыпқа реферат 
дайындау.  

6. Q=f(H) бір мәнсіз байланыс кезінде ағындыны есептеу тәсілдерін сараптау 
және  сипаттау. 

7. Гидрометриялық жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік тхникасының негізгі 
ережелерін зерттеу.  

8. Мәліметтерді өңдеуді автоматизациялау үшін құрастырылған  гидрологиялық 
бақылау мәліметтерін өңдеу, жинауды автоматтандыру аясындағы программалардың 
біреуіне сипаттама беру  

9. Су объектілерінің элементтерін аэроәдістермен өлшеу. 
Аэрофототүсірілімдерді дешифрлеу әдістері.  

10. «су объектілерінің су сапасын бағалау әдістері» атты тақырыпқа реферат 
құрастыру.   
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Гидрологиялық есептеулер» пәні «5В061000 - Гидрология» мамандығы 
бойынша студенттерді дайындауды қамтамасыз ететін гидрологиялық цикл пәндерінің 
негізгілерінің бірі.  

Пәнде қолда гидрологиялық байқаулардың деректері жеткілікті, жеткіліксіз және 
жоқ болған жағдайларда гидрологиялық сипаттамаларды есептеудің қолданылып 
жүрген әдістері қарастырылады, гидрологиялық параметрлердің режимі мен 
шамаларын айқындайтын негізгі физикалық географиялық факторлармен осы 
параметрлердің арасындағы байланысы зерттеледі. 

Пәнді оқу барысында студент шаруашылық әрекеттің гидрологиялық 
процестерге әсерін ескеру арқылы ағындының орташа, қамтамасыздығы әртүрлі 
мәндерін, максимал және минимал ағындыларды, ағындының жыл ішінде таралуын, 
гидрометриялық бақылау мәліметтері болған және жоқ жағдайларда қатты ағындыны 
есептеу тәсілдерін білуі тиіс:  

Студент пәнді оқудың нәтижесінде халықшауашылығының әртүрлі мақсаттары 
үшін практикада кең қолданылып жүрген (сумен қамтамасыз ету, гидротехникалық 
имараттарды жобалау мен пайдалану, су энергетикасы және т.б.) Гидрологиялық және 
сушаруашылық есептеулерді жүргізду меңгеруі тиіс.  

Студенттің есептеу (оның ішінде жэем-де де), графиктік жұмыстарды жүргізуде, 
сондай-ақ  еспетеу нәтижелерін статистикалық бағалауда практикалық дағдысы болуы 
тиіс:  

Сонымен қатар, студенттің өзендер ағындысының есептік параметрлерін 
ғылыми-жобалау және жобалау жұмыстарын жүргізуде шешуде және өзінің 
күрделілігіне байланысты сирек қолданылатын гидрологиялық есептеу әдістері 
жөнінде құзіреттілігі болуы тиіс.  

«Гидрологиялық есептеулер» курсында математикалық статистиканың және 
ықтималдық теорияның, сондай-ақ есептеу математикасы мен математикалық 
үлгілеудің әдістері көп көлемде қолданылады. Пәнді оқу келесі пәндерді меңгеруге 
негізделген: в 



Пререквизиттері: 
- Математикалық статистика және ықтималдық теориясы;  
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- Гидрологиялық болжмдар. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
Пәннің теориялық мазмұны кіріспеден және 8 бөлімнен тұрады:  

№ Тақырыптар атауы  
1 Ағынды судың есептік сипаттамаларын қалыптастыратын 

физикалық - географиялық факторлар  
2 Өзен ағындысына талдау жасау және есептеулер жүргізу әдістері  
3 Гидрологиялық сипаттамаларды жалпылау тәсілдері  
4 Жылдық ағындыны есептеу 
5 Ағындының жылдық үлестірімі 
6 Минимал ағынды  
7 Максимал ағынды 
8 Қатты ағындыны есептеу 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқытудың мақсаты: су тұтыну және су пайдалану объектілерін тұрғызу 

кезінде құрылыс жобасының қажетін өтеуге қажетті гидрологиялық сипаттамаларды 
есептеуді өз бетінше жүзеге асыруға, қолданыстағы әдістерді  жетілдіруге немесе жаңа 
әдістер жасауға қабілетті гидрологтарды даярлау.  

Пәннің міндеттері: 
- студенттерді табиғи заңдылықтарды, сұйық және қатты ағындының қалыптасу 

процестерін талдауға үйрету; 
- гидрологиялық есептеулердің бұрынғы, қазіргі және келешегі бар әдістерін 

баяндау; 
- байқау деректері бар, жоқ және жеткіліксіз болған жағдайларда әртүрлі 

гидрологиялық сипаттамаларды (су деңгейлерін, су және тасындылар ағындысын және 
т.б.) географиялық-статистикалық әдістерді қолдана отырып есептеуді жүзеге асыруды 
үйрету.  

 «Гидрологиялық есептеулер» пәнінің мақсаты: шаруашылық әрекеттің және 
климаттық өзгерістердің негізінде су нысандарында жүріп жатқан гидрологиялық 
құбылыстар мен процестердің сандық сипаттамаларын алу болып табылады. Су 
нысандарының алынған сандық және режимдік көрсеткіштері экономиканың көптеген 



салаларында – гидротехникалық ғимараттарды тұрғызу мен қолдануда, көпірлерді, 
суағарларды салуда, элект желілерін жүргізуде және т.б. Кеңінен қолданылады.  
Аймақтардағы су ресурстарын бағалау және оларды тиімді пайдалану, әртүрлі 
шаруашылық шараларды жүргізу өзендердің есептік ағындыларының 
сипаттамаларынсыз мүмкін болмайды. Өзен ағындысы сипаттамалары шамаларының 
және су нысандарының пішінінің өзгеруі климаттық жағдайлардың өзгеруімен және 
адамзаттың әрекет етуімен байланысты. Осыған орай пәннің бірқатар бөлігі аралас 
жатқан пәндердің – (география, метеорология және т.б.) Зерттеу нәтижелеріне 
сүйенеді. 

Пәннің мазмұны мен даму сатылары жалпы гидрологияның дамуымен және 
тарихтың әр кезеңінде экономикалық дамудың сатыларымен байланысты. Пәннің даму 
тарихының негізгі сатысына өзендер ағындыларының сандық сипаттамаларын 
бағалауда математикалық статистиканың және ықтималдық теориясының әдістерін 
қолдану жатады.  

 гидрологиялық есептеулердің бұл бағыты  өткен ғасырда мемлекеттік 
гидрологиялық институтта  (гги, санкт-петербург қ.) Белесенді дами бастады. 
Институттың және басқа мекемелердің белгілі ғалымдарымен  ағындының жылдық, 
жылыішілік үлестірімін, максимал, минимал ағындыларды есептеудің нормативтік 
құжаттары жасалынды. Олардың ішіне андреянов в.г., а.м.владимиров, воскресенский 
к.п., поповым л.н., соколов а.а.  Және т.б. Есептеу әдістері енді. Сондай-ақ, үлкен 
ұйымдастыру жұмыстарын  а.и.чеботарев және в.а.урываев жүргізді. Гидрологияның 
дамуының стратегииясы мен бағытын жасауда гидрологиялық съездер үлкен рөл 
атқарды.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Ағынды судың есептік сипаттамаларын қалыптастыратын физикалық-

географиялық факторлар  
Өзен ағындысының факторлары. Өзен алабының су теңдестігіне талдау жасау. 

Климаттық және жамылғы бет факторлары. Жанама факторлар. Ағынды 
қалыпастырушы факторлар. Өзендер ағындысына шаруашылық әрекеттің әсері.  

 
Өзен ағындысына талдау жасау және есептеулер жүргізу әдістері  
Гидрологиялық деректерді генетикалық талдау. Гидрологиялық деректерді 

ықтималдық-статистикалық талдау. Ықтималдық үлестірімі қисығының параметрлері. 
 
Гидрологиялық сипаттамаларды жалпылау тәсілдері 
Ағынды картасы, олардың дәлдігі. Ағындының таралуының зоналдық 

факторлары. Шөлейт аймақтың таулы аудандарындағы кіші алабтары карталарының 
дәлдігі. Аумақты аудандастыру.  

 
Жылдық ағындыны есептеу 
Жылдық ағындының қалыптасу факторлары. Бақылау кезеңі жеткілікті болған 

жағдайда қалыпты ағындыны есептеу. Бақылау катарының репрезентативтілігін 



бағалау. Ағынды өзгерісінің циклділігі. Ағындының аумақ бойынша өзгерісінің 
синхрондылығы және асинхрондылығы.  

Ағынды қатарларының құрылымына статистикалық талдау жасау. Жылдық 
ағынды нормасын анықтау және бақылау қатары жеткілікті болғанда оның дәлдігін 
бағалау. Мәліметтер жеткіліксіз жағдайда жылдық ағынды нормасын анықтау. 
Гидрологиялық ақпарат болмаған жағдайда жылдық ағынды нормасын анықтау. 
Есептік қамтамызыдықтағы су өтімін анықтау. 

Мәліметтер бар және жеткіліксіз болған жағдайларда жылдық ағындының 
қамтамасыздық қисығының параметрлерін анықтау. 

 
Ағындының жылдық үлестірімі 
Ағындының жылдық үлестірімін есептеудің мақсаты мен міндеттері. 

Ағындының маусымдық үлестіріміне факторлардың және шаруашылық іс-әрекеттің 
әсері. Өзендерді қоректену көздері және режимі бойынша жіктеу. Ағындының жылдық 
үлестірімін деректер бар және жоқ болған жағдайларда есептеу. Ағындының тәуліктік 
үлестірімін есептеу. Тәуліктік қисықтардың түрлері. Ағындының табиғи реттелу 
коэффициенті. 

 
Минимал ағынды  
Ең аз ағындының халық шаруашылығындағы мәні. Есептік сипаттамалар. Ең аз 

ағынды кезеңін бөлу қағидалары және оның қалыптасу ерекшеліктері. Судың сабасына 
түсу кезеңінің (межень) мерзімі мен ұзақтығын анықтау. 

Гидрометриялық деректер жеткілікті және жеткіліксіз болған жағдайларда 
сабалық және ең аз ағындының есептік сипаттамаларын есептеу.  

 
Максимал ағынды 
Негізгі түсініктер мен сипаттамалар. Құрылысты жобалау кезіндегі ең жоғары су 

өтімінің мәні. Апаттық су тасу. Су өтімінің ең жоғары мәнінен асып түсетін есептік 
ықтималдықты белгілеу. Кепілдік түзету. Жоғары су деңгейі (ЖСД) жөніндегі 
деректерді пайдалану. Ең көп ағындының шамасына адамның шаруашылық іс-
әрекетінің тигізетін әсерін есепке алу. Тасқындардың қалыптасуының жалпы 
теориясы, ағындының генетикалық теориясы. Максимал ағындының аудан және уақыт 
бойынша редукциясы. Байқау деректері жоқ болған жағдайда ең көп ағындыны 
есептеу тәсілдері, есептік формулалардың типтері. Ағындының генетикалық 
формуласы. 

Су тасудың максимал ағындысы.. Есептік параметрлерді анықтау кезінде 
сәйкестік және географиялық интерполяция тәсілдерін қолдану. Су тасу ағындысын 
есепеу үшін математикалық үлгілерді қолдану.  

Нөсерлік су тасқынының максимал ағындысы. Жауынның негізгі 
сипаттамалары. Су тасқынының ең көп ағындысын анықтауға арналған есептік 
формулалардың түрі.Өзендер мен көлдердің есептік су деңгейлерін анықтау. 

Практикалық қолданысы. Бақылау деректері бар болған жағдайда есептік ең 
жоғары су деңгейін анықтау. Су деңгейлерін көшіру. Бақылау деректері жеткіліксіз 
және жоқ болған жағдайда есептік ең жоғары су деңгейін есептеу. Су деңгейінің тұру 
ұзақтығын анықтау.   



 
Қатты ағындыны есептеу  
Тасындылар ағындысының факторлары, қалыптасу жағдайлары. Аумақтар 

бойынша өзендерде су лайлылығының таралуы. Жүзбе тасындылар ағындысын 
есептеу. Тасындылардың көлемін анықтау. Сел тасқындары және олардың 
сипаттамаларын анықтау. 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 
1. Бақылау мәліметтері болған жағдайда жылдық ағынды нормасын есептеу. 

Айырымдық интегралдық қисықты тұрғызу және оған талдау жасау.  
2. Бақылау қатары қысқа жағдайда жылдық ағынды нормасын есептеу.  
3. Гидрометриялық деректер болғанда орташа су өтімдерінің есептік 

қамтамасыздық қисығын тұрғызу жіне параметрлерін есептеу. 
4.   Бақылау мәліметтері бар жағдайда ағындының жылішінде үлестірімін 

есептеу  (В.Г. Андриянов бойынша). 
5. Бақылау мәліметтері болмаған жағдайда ағындының жылішінде 

үлестірімін есептеу.  
6. Бақылау деректері жоқ болған жағдайда минимал су өтімін есептеу. 
7. Гидрометриялық деректер бойынша еріген қар суы және жаңбыр 

суларының есептік ықтималдықтан артық ең жоғары су өтімін анықтау.   
8. Бақылау деректері жоқ болған жағдайда көктемгі су тасу кезіндегі 

қамтамасыздығы әр түрлі су өтімінің ең жоғары мәндерін есептеу.  
9. Көктемгі су тасудың жаңбыр тасқынының гидрографтарын тұрғызу.    
10. Жаңбыр тасқынының гидрографын ағындының генетикалық формуласы 

бойынша есептеу. 
11. Ең жоғары су өтімдерінің тоғандармен және бөгендермен 

трансформациялануын есептеу. 
12. Өзендер мен көлдердің ең жоғары су деңгейлерін есептеу. 
13. Жүзбе тасындылардың қалыпты ағындысын есептеу.  

 
CТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Өзендер мен олардың алабтарының гидрографиялық сипаттамалары.  
2. Өзен алабтарының гидрометеорологиялық сипаттамалары.  
3. Ағынды изолиниялары картасы. Аумақты аудандастыру. 
4. Максимал су өтімдерін анықтау. 
5. Өзендердің су режимі. Ағынды гидрографы.  
6. Шындыққа ең ұқсас әдісі бойынша үлестірім қисықгарының параметрлерін 

бағалау. 
7. Ағынды гидрографын бірлік су тасқыны әдісімен есептеу. 
8. Жүзбе тасындылардың қалыпты ағындысын есептеу және бөгендер 

түнбалануының есебі. 



9. Изохрон әдісі бойынша су тасқыны гидрографын жобалау (келіп жету 
қисығы және су беру жүргісі бойынша). 

10. Ағындының негізгі сипаттамалары. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Жалпы және өзендер гидравликасы, олардың ғылымдар жүйесіндегі орны, 
міндеттері. Пәннің басқа сабақтас пәндермен байланысы. Қысқаша тарихи мәліметтер. 
Гидрологиялық ғылымдар жүйесі үшін және практикалық маңызы. Гидравликаның 
зерттеу әдістері. 

Білуі қажет:  
- тыныштықтағы және қозғалыстағы сұйықтықтың негізгі заңдылықтарын, 

каналдарда, өзендерде, құбыр желілерінде судың қозғалысы кезінде туындайтын 
құбылыстарды энергетикалық тұрғыдан түсіндіруді; 

- cұйықтықтың қозғалысы кезінде туындайтын гидравликалық кедергілер 
жөнінде; 

- өзендерде, каналдарда, гидротехникалық (ГТИ) және (ГМИ) гидрометриялық 
имараттар үшін жүргізілетін есептеулер бойынша білім алуы тиіс. 

Меңгеруі қажет:  
- әртүрлі қозғалыс кезіндегі өзендер мен каналдардағы ағынның еркін бет 

қисығының орнын анықтау бойынша, каналдардың қимасын анықтау; 
- ГТИ, ГМИ-дің өлшемдерін анықтау бойынша гидравликалық есептеулерді 

жүргізуді, ағындардың қосылуы және бөлінуі кезінде өзендердің су өткізу қабілетін 
анықтауды; 

- есептеулерді түсіндірме жазба түрінде рәсімдеуді; 
- түпкілікті шешім қабылдау және негіздеу үшін есептеудің нәтижелерін 

талдауды. 
Дағдыларды игеруі тиіс: 
- ГТИ, ГМИ суға түсіретін гидростатикалық қысымын анықтауды, канлдардағы, 

өзендердегі су өтімдерін анықтауды; 
- Архимед заңын, Бернулли және үздіксіздік теңдеуін қолдана отырып 

практикалық есептерді шешуді. 



Студент құзыретті болуы керек: 
-  өзендер мен каналдардағы анықталмаған қозғалыстар кезіндегі 

есептеулерде; 
-  саптамалардан және кішкентай саңылаулардан тамшылаған кездегі 

есептеулерде; 
-  құбыр желілеріндегі есептеулерде; 
-  ағындардың бөлінуі және қосылуы кезінде (бифуркация) өзеннің өткізу 

қабілетін анықтауда. 
Гидравлика гидрологтардың өздерінің практикалық жұмыстарына тікелей 

қолданатын қолданбалы пәні болып табылдады.  
Студенттер сонымен қатар турбуленттiк жартылай теорияны, бьефтердi қосу мен 

энергия сөндiргiштердi, ашық арналардағы су қозғалысының қозғалысы процесстерiн, 
гидравлика ғылымының болашақта дамуы туралы бiлiктiлiгі болуыі керек. Жалпы 
және өзендер гидравликасы, жоғары математика, физика және теориялық механика 
пәндеріне негізделеді, соңғысы оқу жоспарында қарастырылмаған. Жалпы және 
өзендер гидравликасы  бойынша алынған білім гидрометрияның, құрлық 
гидрологиясының, гидрофизиканың бірқатар сұрақтарын оқып білуге септігін тигізеді 
және "Гидротехника негіздері", "Ағындар динамикасы және арналық процестер", "Су 
шаруашылығы және су шаруашылық есептеулер" сияқты пәндерді оқып білудің 
негізін қалайды. 

Модуль бойынша оқытудың нәтижелері: 
- Жалпы құзырет:  
құралдық: Гидрометеорологиялық міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық 

технологияларды меңгерген және ғаламдық компьютерлер жүйесіндегі ақпараттармен 
жұмыс істей білуі керек. 

Тұлғааралық: - Өзінің жетістіктері мен кемшіліктерін сындық тұрғыдан бағалай 
білуі, жетістіктерін әрі қарай дамытып, кемшіліктерін жоюға әрекет жасауға қабілетті 
болуы тиіс. Мемлекеттік тіл ретінде қазақ тіліне, ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс 
тіліне құрмет көрсетіп, төзімділік негізінде тұлға аралық және мәдени аралық 
байланыстар орнатуға қабілетті болуы керек; Ұжымда жұмыс істей білуі; адамдарға 
басшылық жасау және бағына білу қабілетіне ие болуы тиіс. 

Жүйелік: Өз ойын білдіру, баян-жазба жазу, ақпарат беру және пікір таластыру 
мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінің лексикалық, грамматикалық 
ерекшеліктерін жетік меңгерген болуы керек; Атмосферада және гидросферада жүріп 
жатқан химиялық және физикалық үдерістер жөнінде түсінігі бар; эмпирикалық 
байланыстар мен заңдылықтарды айқындауға қабілетті. 

Пәндік құзырет: Тиімді гидрологиялық бақылау жүйесін ұйымдастыру; 
гидрологиялық станциялар мен бекеттер жүйесі жұмыстарының сапасын бақылау; 
гидрометеорологиялық өлшеулер мен жұмыстар құралдарын таңдау;ақпараттық 
құралдар мен технологияларды қолдану; Гидрометеорологиялық ғылым саласында 
жүргізілген іргелі ғылыми зерттеулер мен қазіргі кездегі мәселелер жөнінде көзқарасы 
болуы керек; гидрологиялық процесстердің қоршаған ортаның күйіне ықпалын 
бағалауды және табиғатты қорғау мен табиғи қорларды тиімді пайдалану бойынша 
ұсыныстар беруді; Географиялық және әлеуметтік әдістемелерді пайдалану қабілетіне 
ие.. Әдеби және патенттік іздеу, жобаларды әзірлеу және рәсімдеуді біледі. 



Гидрометеорология, су сесурстарын пайдалану және қорғау салаларында кәсіби іс-
әрекет әдістерін меңгерген. 

Пререквизиттері:  
- Жоғарғы математика; 
- Физика; 
- Теориялық механика, Оқу жоспары 050610 – ГМ бойынша қаралмаған, 

сондықтан кейбір қажетті элементтерді түсіндіруге тура келеді.  
Постреквизиттер – жүретін (болатын) пәндер 
- Құрлық гидрологиясы; 
- Гидрометрия; 
- Гидрофизика; 
- Су-техникалық ізденістер; 
- Гидротехника; 
- Арна процестерінің динамикасы; 
- Су шаруашылығы және сушаруашылық есептеулер. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Пәннің атауы 
1 Гидростатика және денелердің жүзу негізі 
2 Сұйықтың кинематикасы мен динамикасы 
3 Д.Бернулли теңдеуі 
4 Сұйық қозғалысының режимі 
5 Ұзындық бойынша арын шығыны 
6 Ашық арналардағы судың бірқалыпты қозғалысы  
7 Ашық арналардағы судың баяу өзгеретін тұрақсыз қозғалысы 
8 Өзендердегі судың бірқалыпсыз қозғалысы 
9 Сұйықтың тесіктен және саптамадан ағып шығуы 

10 Суағарлар мен ағындардың имараттар бойымен қозғалысы  
11 Гидравликалық ырғыма және бьефтердің беттесуі 
12 Судың тұрақсыз арынсыз қозғалысы 
13 Өзендердің қосарналы және сағалық үлескілеріндегі кейбір сұрақтар 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Жалпы және өзендер гидравликасы жанама пән болып табылады, Гидравлика 

имараттардың түрін негіздеуге, олардың негізгі өлшемдерін есептеуге, бөгеттер мен 
көпірлердің алдынан тежелу қисықтарының, яғни су басу зонасын анықтауға 
мүмкіндік береді.  

Гидравликалық есептеулердің көмегімен ГТИ артында арнаның шайылу 
тереңдігі анықталады, ГТИ-дың ағынсуға әсер ету болжамы беріледі және т.б. 

Гидравликаны оқыту мақсаты, гидравлика заңдары, оның есептік формулалары 
гидрометрияда, гидрологияда, гидрофизикада қолданылады. Гидравлика бірқатар 



арнайы пәндерді оқу үшін база қалыптастырады, гидрологтардың су қозғалысымен 
байланысты нақты практикалық есептерді шешу үшін мағлұмат береді. 

Ашық арналар және арынды жүйелерде сұйық тепе-теңдігі мен қозғалыс 
заңдылықтары зерттеледі. Мұнымен қоса өзендердегі табиғи жағдайлар, ең алдымен, 
гидротехникалық имараттардың әсерінен өзгерген кезде су қозғалысына, өзендердің 
бифуркациялық және сағалық участкенің гидравликалық ерекшеліктерін зерттеуге 
ерекше мән беріледі. 

“Жалпы және өзендер гидравликасы” пәнін оқытудың мақсаты: Ашық 
арналарда және арынды жүйелерде тыныштық күйде тұрған және қозғалыстағы 
сұйықтар заңын оқып білу. Мұнда табиғи жағдайлар ең алдымен гидротехникалық 
имараттармен өзгерген кездегі өзендердегі судың қозғалысына, өзендердің қосарналы 
және сағалық үлескілерінің гидравликасының ерекшеліктеріне айрықша көңіл 
аударылады. 

Пәнді оқытудың міндеттері, игерілетін білім және дағдылардың тізімдемесі 
Гидравликаны оқытудың міндеттері: 
Игеру керек: 
- тыныштықтағы сұйықтық, гидростатикалық қысым және оның бет 

қабатында таралуы жөнінде білімді; 
- түрлі арналардағы су қозғалысының негізгі заңдылықтары бойынша негізгі 

теңдеулер бойынша түсінікті және анықтамаларды, қорытындыларды және 
түсіндірулерді; 

- гидравликалық есептеулерді жүргізу кезінде сұйықтың қозғалысы 
кезіндегі кедергі күштерді және оларды есепке алу жөніндегі сұрақтарды қарастыруы 
тиіс; 

- арынды құбыр желілеріндегі, ашық арналардағы су қозғалысын, 
сұйықтықтың тесік арқылы және саптамадан ағып шығуы, судың суағарлар арқылы 
ағуы, каналдардағы және өзендердегі ағынның еркін бетінің қисығын тұрғызу, 
бьефтердің беттесуі есептерін, су өтімін бөлу кезінде, арнаның тармақталуы кезінде 
және өзендердің сағалық бөліктерінде жүргізілетін есептеулер бойынша білімді. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Гидростатика және денелердің жүзу негізі.  
Сұйықтың негізгі физикалық қасиеттері. Сұйықтың ерекше күйі. Идеал және 

нақты сұйықтар.  
Гидростатикалық қысым, оның қасиеттері. Сұйықтың тыныштық күйінің Эйлер 

теңдеуі және оларды интегралдау. Гидростатикалық қысымның негізгі теңдеуі. 
Нүктедегі гидростатикалық қысым. Пьезометрлік биіктік, тегеуірін. Ваккум.  

Жазық бетке түсетін жиынтық гидростатикалық қысым. Қысымның түсу орны. 
Гидростатикалық қысымның эпюрасы.  

Денелердің жүзу негізі. Жүзудің шарттары және жүзіп жүрген денелердің тепе-
теңдігі. Орнықтылық. Метацентр. 



 
Сұйықтың кинематикасы мен динамикасы 
Сұйықтың элементар бөлшегінің қозғалысы. Векторлық және скаляр өрістер. 

Сұйықтың қозғалысын зерттеу әдістері - Лагранж, Эйлер. 
Гидромеханика және гидродинамиканың негізгі түсініктері мен анықтамалары: 

ағын сызығы, элементар ағынша, жылдамдық, қимыл қима, өтім, гидравликалық 
радиус, еңістік. Жылдамдық эпюрасы.   

Қозғалыстың түрлерінің жіктемесі: тұрақты және тұрақсыз, арынды, арынсыз, 
бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар. 

Сұйық бөлшектің қозғалыс ерекшеліктері. Құйынды және патенциалдық ағыс. 
Коши-Гельмгольц теоремасы. Құйынды қозғалыс.  

Массаның, қозғалыс мөлшерінің, энергияның сақталу заңы. Сұйықтың тұрақты 
қозғалысы кезіндегі ағынының үздіксіздік теңдеуі. Сұйық ағынының қозғалыс 
мөлшері және кинетикалық энергиясы.  

 
Д. Бернулли теңдеуі  
Идеал және нақты сұйықтың элементар ағыншасына арналған Д. Бернулли 

теңдеуі. Д. Бернулли теңдеуінің геометриялық және энергетикалық түсінігі. Қимыл 
қимада қысымның таралуы және кинетикалық энергияға, қозғалыс мөлшеріне түзету 
енгізу жөнінде. Толық арын. Толық ағынға арналған Д. Бернулли теңдеуі. 
Гидравликалық және пьезометрлік еңістіктер. Д. Бернулли теңдеуін қолдану әдістемесі 
және шарттары.  

 
Сұйық қозғалысының режимі.  
Рейнольдстың тәжірибелері. Шекті жылдамдық. Рейнольдс саны, оның шекті 

мәні. Арын шығындары жөнінде түсінік. Бірқалыпты тұрақты қозғалыстың негізгі 
теңдеуі. 

Ағындағы орташаланған, лүпілдік, жергілікті (лездік) жылдамдық. Ламинар 
және турбулентті ағындардағы жылдамдықтың таралуы. Шекаралық қабат. Кедір-
бұдырлық, гидравликалық тегі және кедір-бұдырлы беттер. 

 
Ұзындық бойынша арын шығыны.  
Дарси, Дарси-Вейсбах формулалары. Арынның жергілікті шығындары. Бор 

теоремасы. Никурадзе және Зегжда графиктері.  
Арын шығындарын үстемелеу (қосу) қағидасы. Жүйенің кедергілік 

коэффициенті. Құбыр желісінің жіктемесі. Келтек және ұзын құбырлар желісінің 
гидравликалық есептеулері.  

 
Ашық арналардағы судың бірқалыпты қозғалысы.  
Шези формуласы. Шези коэффициентін анықтауға арналған эмпирикалық 

формулалар. Каналдағы ағынның қимыл қимасының гидравликалық элементтері. 
Каналдардағы бірқалыпты қозғалыс кезіндегі гидравликалық есептеудің негізгі 
міндеттері. Каналдардағы ағыстың рауалы жылдамдығы. Табиғи арнадағы бірқалыпты 
су қозғалысын есептеу.  

 



Ашық арналардағы судың баяу өзгеретін тұрақсыз қозғалысы.  
Ашық арналардың түрі, олардағы бірқалыпсыз қозғалыстың шарты және 

сипаттамалары. Қиманың меншікті энергиясы. Э = f(h) графигі. Шекті тереңдік, 
жылдамдық, еңістік.  

Ағынның баяу, қатты және алмағайып күйі. Фруда саны.  Іс жүзінде кездесетін 
бірқалыпсыз қозғалыстар.  

Бірқалыпсыз қозғалыстың дифференциалдық теңдеуі. Ағынның еркін бет 
қисығының түрлерін зерттеу. 

Бірқалыпсыз қозғалыс теңдеуін интегралдау тәсілдері. Н.Н. Павловскидің, Б.А. 
Бахметовтың және т.б. тәсілдері.  

 
Өзендердегі судың бірқалыпсыз қозғалысы. 
Өзендердегі су қозғалысының жалпы сипаттамасы. Ағынсуды есептік 

үлескілерге бөлу. Өзендердегі судың бірқалыпсыз тұрақты қозғалысының негізгі 
теңдеуі. 

Арнаның кедергі модулі. Кедергі модулінің инварианттылық постулаты. )(ZfF =  
графигін тұрғызу. Еркін бет қисығын тұрғызу тәсілдері.  

Өзендердегі ағынның еркін бет қисығын тұрғызуға арналған А.Н. Рахмановтың, 
Н.Н. Павловскидің тәсілдері. Жайылмасы бар арналарда, арналардың қолтықтарға 
бөлінген жағдайында еркін бет қисығын тұрғызу.  

Өзендерде еркін бет қисығын қысқы жағдайларда тұрғызу.  
 
Сұйықтың тесіктен және саптамадан ағып шығуы. 
Жұқа қабырғадағы кішкентай тесіктер, тұрақты арын кезінде ағып шығу. 

Ағынның сығылу түрлері. Кішкентай тесіктен атмосфераға және су деңгейінің астына 
ағу. Кедергі, ығысу, жылдамдық және су өтімдері коэффициенттері. Үлкен тесіктен 
ағып шығу. 

Гидравликалық саптамалар, олардың түрлері. Саптамадан атмосфераға, сұйық 
деңгейінің астына ағу, есептеулер. Саптамаларды қолдану тәжірибесі.  

 
Суағарлар және ағындардың имараттар бойымен қозғалысы.  
Суағардың анықтамасы. Суағарлардың терминологиясы мен жіктемесі. Суағар 

гидротехникалық имарат ретінде. Ағынның формасы мен троекториясы. Жіңішке 
қабырғалы суағарлар. Тесіктері тікбұрышты, үшбұрышты, трапециялық және басқа да 
түрлі суағарлар. Есептік формулалар. Су басу жағдайлары. Бүйірлік тарылуды және 
жақындау жылдамдығын есепке алу. Көлбеу қабырғаның су өтімі коэффициентіне 
тигізетін әсері. Гидрометриялық практикада суағарларды қолдану. Су өтімін анықтау 
кезінде жіберілетін қателіктерді есептеу. 

Практика пішінді суағарлар. Су өтімі коэффициентін анықтау. Су басу 
жағдайлары. Бүйірлік тарылуды және жақындау жылдамдығын есепке алу. Ваккумды 
және ваккумсыз суағарлар. Кең табалдырықты суағар. Суағардың есептік формуласы. 
Суағарды субасу жағдайы. Кең табалдырықты суағарлардыдың жаңа зерттеулері. 

Гидрометриялық науалар. Гидравликалық есеп, су басу жағдайлары. 
Бөгеттердің, СЭС бөгеттеріндегі ысырмалардың, көпірлердің және арынсыз 

құбырлардың тесіктерін есептеу. 



 
Гидравликалық ырғыма және бьефтердің беттесуі. 
Гидравликалық ырғыма, оның құрылымы және өлшемдері. Ырғыманың туындау 

шарты. Ырғыманың негізгі теңдеуі. Ырғыма функциясы.  
Ырғыманың беттесу тереңдіктері. Ырғымадағы энергия шығыны. Ырғыманың 

ұзындығы. Ырғыманың түрлері. 
Бьефтердің беттесуінің түрлері. Қысылған қимадағы тереңдікті анықтау. 

Ырғыманы су басу мәні. 
Имараттардың төменгі бьефіндегі артық энергияны бәсеңдету. Суұрма құдықтар 

мен қабырғалардың өлшемдерін анықтау.  
 
Судың тұрақсыз арынсыз қозғалысы 
Судың тұрақсыз арынсыз қозғалысы жөнінде жалпы нұсқаулар. Толқындар 

жіктемесі, олардың түзілу шарты. Толқындардың таралу жылдамдығы, толқындық 
өтім. 

Ашық арналардағы судың тұрақсыз қозғалысына арналған динамикалық тепе-
теңдік теңдеуі және үздіксіздік теңдеуі. Сен-Венан теңдеуі. 

Тасқындық толқындар қозғалысының ерекшеліктері. Үш максимум жөніндегі 
ереже, ең жоғары су өтімінің таралу жылдамдығы. Су тасқыны толқынының таралу 
жылдамдығына кедергінің әсері. 

Сен-Венанның тұрақсыз қозғалысының теңдеуін шешудің әдістері, сипаттамалар 
әдісі, Н.Т. Мелещенко әдісі, Н.М. Бернадскийдің әдісі (лездік режим әдісі) және басқа 
да қазіргі әдістер. 

Бөгет бұзылған жағдайда туындайтын толқындар.  
Лабораториялық зерттеулердің және тұрақсыз қозғалысты электронды есептеу 

машинасында есептеудің негізгі нәтижелері. 
 
Өзендердің қосарналы және сағалық үлескілеріндегі кейбір сұрақтар. 
Арна тармақталған жағдайда су өтімін бөлу. Екі ағынның қосылуы. Арнаның 

бөлінуі (қосарналық). Өзендердің сағалық үлескілерінің атырауларындағы ағындардың 
қозғалыс ерекшеліктері.  

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 
1. Жазықтықа және нүктеге түсірілген гидростатикалық қысымды анықтау. 
2. Жазық бетке түсірілген гидростатикалық қысым эпюрасын тұрғызу. 
3. Баржаның, салдың жүк көтерімділігі және шөгуі. 
4. Құбыр арқылы қозғалатын нақты сұйықтың өтімін (арынын немесе 

диаметрін) есептеу. 
5. Келтек құбыр желілерінің есебі және арындық, пьезометрлік сызықтарды 

тұрғызу. 
6. Ұзын құбыр желілерін есептеу. 
7. Бір қалыпты қозғалыс кезіндегі каналдардың көлденең қимасының 

өлшемдерін анықтау, рауалы жылдамдық әдіс бойынша тексеру. 



8. Ашық арналардағы бірқалыпсыз қозғалыс кезіндегі ағынның еркін бет 
қисығының пішінін анықтау.  

9. Каналдардағы судың бірқалыпсыз қозғалысының есебі. 
10.  )(ZfF =  графигін тұрғызу. 
11. А.Н. Рахмановтың әдісі бойынша өзендер ағынының еркін бет қисығын 

тұрғызу. 
12. Тесіктер мен саптамалардан ағып шығатын су өтімін анықтаудың есебі.  
13. Жұқа қабырғалы суағарлардың есебі, олардың көмегімен су өтімін 

анықтаудың дәлдігі. 
14. Су ағар бөгеттердің, арынсыз құбырлардың гидравликалық есебі. Көпір 

асты тесіктің енін анықтау. 
15. Гидравликалық ырғыманың негізгі өлшемдерін анықтау. 
16. Бьефтердің беттесуінің есебі. 
17. Тежелу толқынының есебі. 

 
ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЛАБОРАТОРИЯДА ОРЫНДАЛАТЫН 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Гидростатикалық қысымды өлшеу. 
2. Сұйықтың қозғалыс режимін Рейнольдс құралымен зерттеу. 
3. Бернулли теңдеуін бейнелеу. 
4. Құбыр желісіндегі сұйықтың тұрақты қозғалысы кезіндегі арын шығынын 

зерттеу. 
5. Резервуардан (ыдыстан) судың тесік және саптама арқылы ағып шығуы 

кезінде сығылу, жылдамдық және су өтімі коэффициенттерінің мәнін тәжірибелік 
жолмен анықтау. 

 
ЕСЕПТІК-ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҮЛГІЛІ ТІЗІМІ 

 
1. Гидростатикалық қысымның есебі, үлгілі тізімі қысым орталығының 

орнын анықтау (аналитикалық және графо-аналитикалық жолмен).  
2. Келтек құбыр желілерінің есебі және арындық, пьезометрлік сызықтарды 

тұрғызу. 
3. Ашық арналардағы бірқалыпсыз қозғалыс кезіндегі ағынның еркін бет 

қисығының пішінін анықтау.  
4. Өзендерде көлденең қиманың өлшемін тұрғызу және анықтау. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Гидростатикалық қысымды есептеу мәселелерімен танысу және әдістерді 
меңгеру. 

2. Гидродинамиканың негізгі анықтамаларын және сұйықтың 
қозғалыстарының түрлерін зерттеу. 



3. Нақты сұйық үшін ламинар және турбулентті бірқалыпты қозғалыс кезінде 
арын шығынын есептеу. 

4. Бахметов теңдеуі бойынша судың еркін бетінің қисығын тұрғызу есептері.  
5. Сұйықтардың тесіктен және саптамадан ағып шығуын зерттеу.  
6. Гидрометрия мен гидротехникада берілетін суағарлар теориясын зерттеу.  
7. Гидравликалық ырғыма түрлері және олардың түзілу жағдайларын зерттеу.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Қарастырылып отырған пән базалық пән болып табылады. Ол кездейсоқ 
шамалардың үлестірім параметрлері мен заңдарын және гидрологиялық міндеттерге 
қатысты корреляциялық және регрессиялық талдау әдістерін, сонымен қатар 
гидрологиялық мәліметтердің біртектілігін бағалау әдістерін жүйелік мазмұндауға 
арналған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі міндетті: гидрологиялық шамалардың 
үлестірімдері ықтималдықтарының негізгі заңдарын; олардың параметрлерін бағалау 
әдістерін; статистикалық байланыстылықтарды және мультиколлинеарлық 
айнымалыларды қатардан алып тастауды немесе қатарға қосуды зерттеу әдістерін; 
ағындының өзгеру тербелісіне  талдау жасау әдістерін; жасанды гидрологиялық 
қатарларды алу әдістерін.  

Студент білуі тиіс: гидрологиялық қатарлардың біртектілігіне талдау жүргізуді; 
зерттеу объектісіне математикалық үлгісін дұрыс таңдай білуді; қарастырып отырған 
процестердің сандық сипаттамаларын бағалауды; регрессиялық теңдеулер құруды; 
регрессиялық талдаудың дәлдігін бағалауды; ағындының көпжылдық өзгеруін 
зерттеуді; жылдық және айлық өзен ағындысы қатарларын үлгілеуді. 

Сонымен қатар студенттер пәнді толық менгеру үшін жоғарғы техникалық оқу 
мекемелеріне арналған көлемдегі фундаментальдық жалпы гидрология, 
ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика жөнінде біліктілігі болуы 
керек. 

Модуль бойынша оқытудың нәтижелері: 
Құралдық құзырет: 
Гидрометеорологиялық міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық 

технологияларды меңгерген және ғаламдық компьютерлер жүйесіндегі ақпараттармен 
жұмыс істей білуі керек.  

Ойлау мәдениетін меңгерген, ақпаратты жалпылауға, талдауға қабілетті, ауыз екі 
сауатты және қисынды сөйлеуді, ой-пікірін нақтылап және айқын жазуды меңгерген; 



өзінің зерттеулерінің, ғылыми жұмыстарының нәтижелерін жазбаша және ауызша 
түрде дұрыс (қисынды) рәсімдей білуге қабілетті болуы керек;  

Ғылыми әдебиеттерді жан-жақты талдауға тарихи ақпарат көздеріне сараптама 
беруге, алынған ғылыми нәтижелерді сындық тұрғыдан қабылдау дағдысын дамытуға, 
заманауи әлеуметтік-мәдени шынайылықты ой елегінен өткізуге қабілетті болуы тиіс.  

Жүйелік құзырет: 
Алған білімін өзара қисынды байланысқан ғылыми түсініктер жөнінде ұсына 

білуі тиіс; өзінің кәсіби іс-әрекетінің нәтижесінде алған білімінің, жинақтаған 
тәжірибесінің негізінде жасаған ғылыми негізделген қорытындыларын басшылыққа 
ала отырып, тиімді және өз бетімен шешім қабылдауға дайын болуы керек.  

Пәндік құзырет: 
Тілді негізгі қызмет түрлерінде пайдалану бойынша, қарапайым ақпарат, пікір 

және көзқарастармен алмасуға белсенді қатыса білуі; тиімді қарым-қатынас жасауға 
мүмкіндік беретін барынша кеңінен таралған ой өрнектері мен қалыпты 
процедураларды меңгеруі;шет тілінде өзін таныстыруды, хат жазуды, анкета 
толтыруды, арыз жазуды, сұрақ қоюды, пікір талас жүргізуді біледі.  

Пәннің пререквизиті: 
Құрлық гидрологиясы, Ықтималдық теориясы және Математикалық статистика, 

Гидрологиялық есептеулер.  
Пәннің постреквизиті:  
Гидрологиялық болжамдар, Су шаруашылығы және Су шаруашылығы 

есептеулер, Су ресурстарын пайдалану және қорғау. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

Тақырыптық жоспары 6 бөлімнен тұрады: 
№ Тақырыптар атауы 

1 Кездейсоқ  шамалар  және олардың сипаттамалары  
2 Гидрологияда қолданылатын үлестірім ықтималдықтарының негізгі 

типтері 
3 Гипотезаларды статистикалық тексеру және гидрологиялық 

ақпараттың  біртектілігіне баға беру 
4 Гидрологиядағы статистикалық байланыстар мен корреляция 
5 Ағындының көпжылдық өзгерісін статистикалық талдау 
6 Гидрологиялық қатарларды статистикалық үлгілеу 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқыту мақсаты – гидрологиялық зерттеулерде статистикалық талдау 

жасаудың нақты әдістері мен тәсілдері болып табылады. 
Пәннің міндеттері: ағынды процестерінің үлестірім заңдылықтары мен олардың 

пайда болу факторларын, гидрологиялық процестердің сандық сипаттамаларын 
статистикалық бағалаудың әдістері мен ерекшеліктерін, гидрологиялық зерттеулерде 



статистикалық гипотезаларды қолдануды, гидрологиялық қатарлардың біртектілігіне 
баға берудің әдістерін, гидрологиялық процестер мен олардың пайда болу 
факторларының өзара байланыстылығын талдаудың сандық әдістерін; уақыттық 
қатарларға және ағындының көпжылдық өзгерісінің циклдігіне талдау жүргізу 
әдістерін, гидрологиялық қатарларды модельдеудің статистикалық әдістерін оқып 
үйрену жатады. 

Өзен ағындысы және басқа гидрологиялық құбылыстар көптеген физико-
географиялық және геофизикалық процестердің өзара әрекетінің нәтижесі болып 
табылады. Олардың ағындыны қалыптастыруға тигізетін әрқайсысының қаншалықты 
әсер ету дәрежесін есепке алу мүмкін емес. Өзен ағындысы сияқты көпфакторлы 
құбылысты зерттеу тек статистикалық әдіспен, яғни ағындының қайсібір 
шамаларының қайталануын және олардың болашақта пайда болуын бағалау жолымен 
ықтималдық теориясын қолдану негізінде жүргізілуі мүмкін. Ондай су өтімдері 
жайында мәліметтер кездейсоқ шамалардың үлестірім қисығы көмегімен алынуы 
мүмкін.  

Инженерлік-гидрологиялық есептеулерде статистикалық әдістерді қолданғанда 
бастапқы ақпарат біртекті деп саналады.  Алайда, өзен ағындысының бақылау 
қатарлары көп жағдайда  уақыт бойымен де кеңістік бойынша да біртекті болып 
келмейді.  Бұл жағдайды ескермеу дұрыс емес қорытынды алуға әкеліп соқтыруы 
мүмкін. Сондықтан, статистикалық есептеулер жүргізудің алдында бастапқы 
гидрологиялық ақпаратты физикалық және статистикалық тұрғыдан біртектілікке 
тексеру қажеттілігі туады.  

Гидрологиялық процестер кеңістік және уақыт бойымен себеп-салдарлы үздіксіз 
өзгеріп отыратын құбылыстар тізбегі түрінде болып келеді. Гидрологиялық 
құбылыстар мен процестердің аралығындағы тәуелділіктер мен өзара байланыстырды 
зерттеу, олардың арасындағы күрделі қатынастардың себеп-салдарларын, 
тәуелділіктердің ықтимал сипатамаларын және қателік аралықтарын анықтауға 
мүмкіндік береді.   

Себебі, әсер ету сипатының қарқындылығы мен пішінін зерттеу үшін 
корреляциялық талдау кеңінен қолданылады. Регрессия түрінде сандық қатынастарды 
анықтау және оларды фактілік мәндермен салыстыру – гидрологиялық есептеулер мен 
ағындыға болжам жасаудың негізі болып табылады.  

Гидрологиялық бақылаулардың маңызды ерекшелігіне ақпараттың 
жетіспеушілігі, яғни бақылау қатарының қысқа болуы жатады. Сол себепті аналогия 
әдісі арқылы қысқа қатарларды ұзақ мерзімге келтірумен қатар гидрологиялық 
қатарларды статистиалық Монте-Карло әдісімен үлгілеу (моделирование) қажеттілігі 
туындайды.  

Сонымен, пәннің негізгі міндеті ағынды процесінің үлестірім заңдарын, 
үлестірім қисықтарының сандық сипаттамаларын бағалау әдістерін, үлестірім 
параметрлері мен түрлерін таңдауда статистикалық гипотезалардың қолдануды, 
бақылау қатарларының біртектілігін бағалауды, уақытша қатарларды талдау әдістерін 
және гидрологиялық қатарларды статистикалық үлгілеу тәсілдерін оқу болып 
табылады.  

Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс: гидрологиялық шамалардың 
үлестірім  ықтималды қисығының негізгі түрлерін таңдай білуді, үлестірім 



параметрлерін бағалауды,  гидрологиялық қатарлардың біртектілігіне баға беруді, 
регрессиялық теңдеудің графигін тұрғыза алуды, теңдеу параметрлерінің бағалау 
білуді, ағындының көпжылдық тербелісіне талдау жасауды, жылдық және айлық 
ағынды шамаларын үлгілей алуды.   

Студенттің практикалық дағдылары болуы тиіс: әртүрі үлестірім 
заңдарының параметрлерін бағалауда; эмпирикалық және теориялық қисықтардың 
сәйкес келу дәрежесін бағалауда; гидрологиялық мәліметтердің кеңістік және уақыт 
бойымен біртектілігіне баға беруде; ағынды мен ағынды туғызушы факторлардың 
арасындағы байланыстарды орнатуда; байланыстылықтардың мәнділігіне баға беруде 
және ағындының көпжылдық тербелісіне талдау жасауда.  

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика аппаратын кең 
қолдану алғаш рет А. Хазен (1914-17 жж.) ықтималдық теориясын өзен ағындысының 
көпжылдық тербелісінің заңдылықтарын зерттеуде қолданғаннан кейін өрбіді.  

Статистикалық әдістердің дамуына А.В. Рождественский мен А.И. Чеботаревтің 
«Статисические методы в гидрологии» (1974 ж.) және А.В. Рождественскийдің 
«Оценка точности кривых распределения гидрологических характеристик» (1977 ж.) 
монографиясы, сондай-ақ  А.В. Рождественский мен и басқалардың «Оценка точности 
гидрологических расчетов» (1990 ж.) кітабы үлкен рөл атқарды. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кездейсоқ  шамалар  және олардың сипаттамалары 
Гидрологиялық процестер және гидрологиялық құбылыстарды кездейсоқ 

шамалар ретінде қабылдау.  
Гидрологиялық ақпаратқа статистикалық талдау жасаудың  дамуының қысқа 

очеркі. Математикалық статистиканың гидрологиядағы міндеттері. Бас жиынтық және 
таңдама.  

Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. Үлестірім және қамтамасыздық 
функциялары. Үлестірім тығыздығы. Кездейсоқ шаманың берілген учаскеге түсу 
ықтималдығы. Дискретті және үздіксіз кездейсоқ шамалар. Үлестірім және 
қамтамасыздың функциялары. Үлестірім тығыздығы. Кездейсоқ шаманың берілген 
учаскеге түсу ықтималдығы.  

Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Бастапқы және орталық 
моменттер. Мода. Медиана. Математикалық күтім. Дисперсия. Орташа квадраттық 
ауытқу. Вариация коэффициенті. Асимметрия және экцесс. Кездейсоқ шамалардың 
сандық сипаттамаларының қасиеттері. Нормаланған кездейсоқ шама. Кездейсоқ 
шамалардың сандық сипаттамаларының гидрологиялық есептеулер мен болжамдарда 
қолдану.  

 
Гидрологияда қолданылатын үлестірім ықтималдықтарының негізгі 

типтері 
Қалыпты үлестірім заңы. Пирсонның үшінші типті қамтамасыздық қисығы. С.Н. 

Крицкий және М.Ф. Менкельдің ықтималдық үлестірім қисығы. Гумбель үлестірім 
заңы.Үлестірім қисықтарының параметрлерін бағалау. Параметрлерді бағалауға 
қойылатын талаптар.Үлестірімнің параметрлерін моменттер әдісі бойынша бағалау 



Үлестірімнің параметрлерің шындыққа ең жақын (максимал ұқсастық) әдісі бойынша 
бағалау. Квантилдер әдісі (Алекссевтің графоаналитикалық әдісі). 

 
Гипотезаларды статистикалық тексеру және гидрологиялық ақпараттық 

біртектілігіне баға беру 
Тапсырманың қойылуы және гипотеза жөніндегі түсінік. Гидрологиядағы 

гипотезалар. Маңыздылық критерийі. Сенімділік шекаралары. Үлестірім заңы 
жәніндегі гипотезаларды тексеру. Колмагоров және Пирсон келісімінің критерийі. 
Гидрологиялық зерттеулерде теориялық қамтамасыздық таңдау. Үлестірімнің 
параметрлері жөніндегі гипотезаларды тексеру. Орташа мәнді бағалау. Стьюдент 
критерийі. Үлестірім параметрлерінің біртектілігін бақыланған қатарлардың 
корреляциалануын ескере отырып бағалау.гидрологиялық қатарлардың һатарішілік 
және қатараралық біртектілігі. Бірнеше орташалардың және дисперсиялардың 
біртектілігін бағалау. Бақыланған қатарлардың біртектілігін бағалаудың параметрлік 
емес әдістері. Диксон критерийі; Граббс-Смирнов критерийі; Вилконсон критерийі; 
Манн-Уитни критерийі; таңбалар критерийі. Біртекті емес іріктемелер бойынша 
қамтамасыздық қисығын тұрғызу. Бақылаудың әр түрлі периодына біртекті емес 
мәліметтер бойынша қамтамасыздық қисығын тұрғызу. Әр текті максималды су 
шығын үлестірімінің аналитикалық қисығын Крицкий-Менкель формуласы бойынша 
есептеу. Лездік минимал су шығындары үлестірімінің аналитикалық қисығын 
қатардағы айнымалыларының нольдік мәндерінің бар екендігін ескеру арқылы 
тұрғызу.  

 
Гидрологиядағы статистикалық байланыстар мен корреляция 
Гидрологиялық процестердің өзара байланыстығын оқудағы тапсырмалар. 

Функциональдық және статистикалық байланыстар. Екі айнымалы шамалардың өзара 
байланыстылығының регрессиялық математикалық моделі. Регрессия теңдеулерінің 
сандық сипаттамаларын бақылау материалдар бойынша бағалау. Жұп корреляция 
және регрессия. Детерминант коэффициенті. Регрессия теңдеулерін, корреляция 
коэффициенті және детерминант параметрлерінің маңыздылығын бағалау. Фишердің 
Z-критерийі және Стьюденттің Z-критерийі. Регрессияның түзу сызықтығын тексеру. 
Жұп сызықты регрессияның қолданылуы шарты. Гидрологияда жұп корреляцияны 
пайдалану. Айнымалы шаралар қатарының өзара байланысын регрессиялық 
математикалық моделі. Көп жиынды сызықтын регрессия теңдеулерінің сандық 
сипаттамаларын бағалау. Көп жиынды корреляция және детерминант коэффициенті. 
Көп жиынды регрессия теңдеулерінің параметрлерінің маңыздылығын бағалау. 
Аргументтердің тиімді санын анықтау. Гидрологиялық зерттеулерде көп жиынды 
корреляция әдісінің қолданылу шарты. Өзара байланыстарды нормалдандыру және 
сызықтандыру мақсатында бастапқы ақпаратты түрлендіру. Г.А.Алексеевтің 
номаландыру әдісі. Көп жиынды регрессияның нормаланданған теңдеуі. Көп жиынды 
корреляцияның графикалық әдістері (контурлық әдіс, қалдық ауытқулар әдісі, 
коксиалдық байланыс әдісі). 

Гидрологияда сызықтың статистикалық талдауды қолдану. Факторлық және 
компоненттік талдау туралы түсінік. Факторлардың маңыздылығын бағалау. Негізгі 
компоненттерді регрессиялық талдау. Қадамды регрессия. Корреляцияның дербес 



коэффициенті. Қадамды регрессия процедурасы. Гидрологияда сызықтық емес 
регрессия және корреляция. Корреляциялық қатынас. Сызықтық емес регрессияны 
сызықтық регрессияға келтіру. 

 
Ағындының көпжылдық өзгерісін статистикалық талдау 
Гидрологиялық құбылыстардың кездейсоқ процестері түріндігі математикалық 

моделі. Кездейсоқ процестер, тізбектер және өрістер. Кездейсоқ гидрологиялық 
процестердің үлестірім заңдары және сандық сипаттамалары. Эргодиялық туралы 
түсінік және оның гидрологиялық зерттеулерде қолданылуы. Тұрақтылыққа, 
біртектілікке және трендтің болуына талдау жасау. Іріктеме қатарларды 
кездейсоқтыққа тексеру. Кездейсоқтықты қатардың ұзақтығы және сериялардың саны, 
экстремумдарды жоғарылау (төмендеу) сандары бойынша тексеру. 

Гидрологиялық процесстердің корреляцияланған функциялары. Әртүрлі 
уақытша қатарлардың корреляцияланған функциялары. Гидрологиялық процесстерге 
спектрлік талдау жасау. Спектрлік тығыздықты есептеудің әдістері. Спектірлік 
тығыздықты іріктемелік бағалау. Әртүрлі уақытша қатарлардың спектірлік 
тығыздығы. 

Гидрологиялық процесстер мен құбылыстардың циклділігі туралы түсінік. 
Геофизикалық макропроцестер параметрлерінің циклділігінің және қатарішілік 
байланыстылығының себебі жөніндегі гипотезалар. Циклдік өзгерулерді талдаудың 
әдістері, жұмсарту, сұрыптау, айырымдық интегралдық қисықтар. Корреляциялық 
және спектрлік талдауларды пайдалану. 

 
Гидрологиялық қатарларды статистикалық модельдеу 
Гидрологиялық қатарларды модельдеудің тапсырмалары. Монте-Карло әдісі 

туралы жалпы түсінік. Дискретті кездейсоқ шаманы ойнату. 01 интегралда бірқалыпты 
және нормаль үлестірілген кездейсоқ шама мәнінің тізбектілігін орнату. Есептеудің 
алгоритмі және бағдарламалары. Гидрологиялық қатарларды модельдеу. Кездейсоқ 
шама және Марковтың жай тізбегі бойынша модельдеу. Гидрологиялық процесстерді 
Марковтың күрделі тізбегі бойынша модельдеу. Өзара байланысты гидрологиялық 
қатарларды бірге модельдеу. Гидрологиялық қатарларды модельдеудің 
универсалданған әдісі. Гидрологиялық қатарларды ағындының жыл ішіндегі үлестірімі 
ескеріліп модельдеу. Фрагменттер әдісі. Айлық ағынды гидрографтарын канондық 
жіктелу әдісімен модельдеу. 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 

1. Үлестірім қисығының параметрлерін моменттер және шындыққа ең жоғары 
ұқсастық әдістерімен бағалау. 

2. Гидрологиялық бірынғай жиынтықтан тым ауытқыған мәндеріне талдау 
жасау. 

3. Орташалардың және дисперсиялардың біртектілігін бағалау. 
4. Эмпирикалық және аналитикалық функциялар үлестітімдерінің келісімдігін 

тексеру. 



5. Гидрологиялық зерттеулерде жиындық корреляцияны есептеу және оған 
талдау жасау. 

6. Қалыптандырылған (нормальданған) жиындық корреляцияны есептеу және 
оған талдау жасау. 

7. Гидрологиялық қатарларды трендтердің барлығына тексеру. 
8. Жылдық ағындыны Марковтың жай тізбегі сұлбасы бойынша статистикалық 

модельдеу. 
 

CТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1.Үлестірім қисығының  параметрлерін  графоаналитикалык әдісімен бағалау. 
2. Біртекті емес таңдамалардың қамтамасыздық қисығын тұрғызу 
3.Екі іріктеменің біртектілік туралы гипотезаны Вилконсон критерийі бойынша 

тексеру. 
4.Графиктік корреляция. 
5.Көпөлшемді статистикалық талдау (реферат) 
6.Коллоквиумға дайындық. 
7.Гидрологиялық қатарларды біртіндеп жұптап орташаландыру арқылы тегістеу. 
8. Қатарды трендке  тексеру 
9. Айлык гидрографын  моделдеу. 
10.Теске  дайындық.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Курс «Профессиональный русский язык» для специальности «5B061000-

Гидрология» является составной частью базовой подготовки специалистов – 
гидрологов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение русского языка 
с учетом специфики специальности и освоения профессионального  языка 
гидрологической науки для решения разнообразных научных и практических 
гидрологических задач. Владение русским языком на уровне профессионально 
ориентированных коммуникативных навыков выделяется как один из 
функциональных компонентов будущей деятельности специалистов - гидрологов. 
Основой научной информации является гидрологическая терминология (ГТ), что 
обусловлено большой ролью гидрологии и гидрологических знаний в жизни и 
деятельности современного человека. Данная дисциплина является дисциплиной 
бакалавриата.   Она позволяет глубже изучить гидрологические дисциплины, получить 
углубленное познание специфики будущей профессии, расширить профессиональный 
кругозор обучающегося, повысить его научный уровень благодаря наличию большого 
количества методической и научной гидрологической литературы на русском языке. 
Дисциплина способствует развитию у студентов навыков межкультурного общения, 
улучшению языковой компетентности, изучению предмета через различные точки 
зрения. 

Общеобразовательные дисциплины, предшествующие изучению данной 
дисциплины: История Казахстана, Информационные технологии, Русский язык, 
Иностранный язык. Смежными дисциплинами являются базовые и профилирующие 
дисциплины специальности.  

Дисциплина «Профессиональный русский язык» способствует формированию 
следующих компетенций : 

- способность решать практические и теоретические вопросы на основе 
профессиональных текстов и профессиональной лексики;  



- способность применять полученные знания в профессиональной сфере;  
- умение логически рассуждать, выделять главное в тексте, приводить 

доказательства;  
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников 

(профессиональные тексты, таблицы, учебники по специальным дисциплинам, 
дополнительная литература), критическое оценивать полученную информацию;  

- способность работать с гидрологическими текстами различных стилей, 
понимать их специфику;  

- владение приемами и методами научных гидрологических исследований;  
- способность учитывать в научной и практической гидрологической 

деятельности общие законы развития природы и общества, обладание когнитивными 
способностями, владение культурой мышления, умение в письменной и устной форме 
логично оформлять результаты своих исследований, работ и т.д.; 

- знание состояния развития гидрологической науки, применяемых методов и    
средств измерений, расчетов и прогнозов гидрологических характеристик, а также 
современной методологии и педагогики высшей школы; 

- способность вскрыть естественнонаучную сущность гидрологических проблем, 
провести их качественный и количественный анализ с использованием новейших 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ); 

- понимание современных проблем гидрологии, основных проблем управления 
водными ресурсами, закономерностей загрязнения природных  вод и способность 
оценить влияние хозяйственной деятельности на режим водных объектов; 

- способность проводить информационно-аналитическую и информационно-
библиографическую работу с привлечением современных информационных  
технологий; 

- знание и соблюдение правовых и этических норм, умение использовать их при 
организации своей профессиональной деятельности, способность работать в команде; 

- способность изучать гидросферу, водные объекты, речные бассейны при 
гидрологических исследованиях как сложные природные системы; 

- способность профессионального общения и межкультурной коммуникации. 
Кроме того, данная  дисциплина способствует формированию всех предметных 

компетенций.  
В результате изучения курса студенты должны: 
знать: 
- русский язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из научных источников и общения на профессиональном уровне; 
- деловую и профессиональную лексику русского языка в объеме, необходимом 

для общения, чтения и перевода русскоязычных текстов общей и профессиональной 
направленности; 

- основные грамматические структуры литературного, разговорного языка; 
- специфику базовых категорий и понятий гидрологии; 
- речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 
- основы деловой коммуникации и документации. 
уметь: 



- использовать категории и понятия  гидрологии в профессиональной 
деятельности; 

- обобщать научно-профессиональную информацию; 
- интерпретировать и анализировать профессиональные тексты;  
- пользоваться технологиями самостоятельного поиска научной информации.   
- использовать русский язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 
- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на русском языке; 
- вести письменное общение на русском языке, составлять деловые письма, 

аннотации, научные сообщения и статьи; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 
приобрести практические навыки: 
- речевой деятельности, чтения и  письма профессиональных гидрологических 

текстов на русском языке; 
- логически верно и грамотно строить устную и письменную речь, создавать 

тексты профессионального назначения, используя общепринятые гидрологические 
термины; 

- выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 
профессиональном общении на русском языке; 

- сбора, обработки и интерпретации гидрологической информации; 
- самостоятельного поиска научной информации как основы профессиональной 

деятельности; 
- оформления документации, презентации и защиты результатов деятельности в 

области избранной специальности на русском языке. 
иметь представление: 
- о становлении и сущности профессиональных терминов, категорий и понятий 

специальности;  
- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-лингвистического 

анализа профессионального текста; 
- о правилах  построения научного текста и языкового оформления; 
- об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 

общении. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название темы 

1 Введение в предметную область специальности «Гидрология» на 
профессиональном русском языке. 

2 Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 
терминология как основной признак научного стиля 

3 Обучение научному стилю речи как языку специальности гидрология 

4 О научных методах исследования в гидрологии. Правила выбора 
методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами 



5 Структура научной работы по гидрологии. Требования к содержанию 
работы 

6 Основная терминология гидрологов в учебно-профессиональной и 
научно-профессиональной сферах  

7 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 
административные 

8 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 
текстами по специальности гидрология  

9 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 
специальности гидрология 

10 Устная научная речь гидролога 

11 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 
деловой сфере гидрологического профиля 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Целью курса «Профессиональный русский язык» является формирование и 

развитие навыков коммуникативной компетенции на русском языке и обеспечение 
профессионально-ориентированной языковой подготовки компетентной личности, 
способной адекватно выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях,  
определение сущности ключевых понятий и базовых категорий гидрологической 
науки, которые формируют систему знаний  и коммуникативных компетенций на 
русском языке, позволяющую гидрологу успешно осуществлять различные виды и 
функции профессиональной деятельности. Преподавание данного курса способствует 
применению специалистом-гидрологом общепринятых гидрологических терминов, 
что снимает проблему многозначности понятий и неустойчивости некоторой 
гидрологической терминологии. Обеспечивает обучение бакалавров 
терминологической лексике в области гидрологии, готовит конкурентоспособных 
специалистов на основе развития у них умений и навыков профессионального 
общения.  

Задачи преподавания дисциплины: 
• изучение основных гидрологических терминов и понятий, используемых в 

различных сферах профессиональной деятельности гидрологов; 
• формирование русскоязычных навыков устного и письменного 

профессионального общения; 
• создание представления о стратегиях и тактиках речевой коммуникации в 

профессиональной сфере; 
• овладение основными видами делового письма; 
• приобретение ряда языковых навыков фонетики, лексики и грамматики 

русского языка для профессиональных целей; 
• изучение правил и методов пользования словарно-справочной  

гидрологической литературой на русском языке; 



• изучение правил профессионального общения и межкультурной 
коммуникации на русском языке; 

• освоение навыков работы с текстами профессионального содержания;  
• ознакомление с современными и инновационными методами научных 

исследований в гидрологии  с использованием гидрологической литературы на 
русском языке; 

• формирования у студентов коммуникативных компетенций, которые в 
дальнейшем позволят пользоваться русским языком в различных областях 
профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 
зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» поможет студентам 
понять сущность текста по специальности гидрология, его основную терминологию: 
познакомить с типологией профессиональных  текстов и их компонентов. 
Практическая задача курса – привитие навыков теоретически обоснованного анализа 
текстов, стратегии и тактики речевой коммуникации в профессиональной сфере. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение в предметную область специальности гидрология на 

профессиональном русском языке 
В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» студенты 

должны научиться практически применять знания для построения профессиональных 
и научных текстов, для активного участия в сфере профессионального общения. Кроме 
профессиональных и научных задач, данная дисциплина должна обеспечить 
общекультурное развитие студентов и их эстетическое воспитание. В этом смысле 
концепция дисциплины «Профессиональный русский язык» подразумевает овладение 
навыками профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 
общепрофессионального кругозора. 

При изучении дисциплины раскрывается роль и ее значение в формировании 
профессиональных и коммуникативных компетенций специалистов в области 
гидрологии. Рассматриваются основные этапы становления гидрологии как науки, 
эволюция категорий и понятий специальности «Гидрология». Приводится 
аналитический обзор основных теоретических источников специальности 
«Гидрология» на профессиональном русском языке. 

 
Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля 
Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 

деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. Основные 
способы терминообразования. Научная терминология и узкоспециальные отраслевые 
термины гидролога. 

Место гидрологии среди других наук о земле и связь между ними,  единство 
науки и техники на русском языке. Формирование навыков анализа научной 
литературы специальности «Гидрология». Знание содержания основных терминов 
специальности с целью эффективного использования в профессиональной 



деятельности. Проблема адекватного использования профессиональных терминов 
специальности в практической и научной деятельности. Формирование у студентов 
навыков профессиональной разговорной речи на русском языке.  

 
Обучение научному стилю речи как языку специальности гидрология 
Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 
Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного научного стиля 
речи.  

Формирование профессионального словаря основных терминов в области 
гидрологии на русском языке. Специфика перевода базовых категорий гидрологии на 
русском языке. Особенности составления глоссария. Навыки использования 
профессиональных словарей в области гидрологии. Использование электронных 
словарей.  

 
О научных методах исследования в гидрологии. Правила выбора методов в 

соответствии с темой и коммуникативными задачами  
Виды методов для различных направлений исследования. Принципы подбора 

литературы по теме исследования. Особенности работы с бумажными и электронными 
носителями. 

 
Структура научной работы по гидрологии. Требования к содержанию работы 
Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила цитирования. 
Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их использования. 
Правила оформления сносок. Правила составления библиографии. 

 
Основная терминология гидрологов в учебно-профессиональной и научно-

профессиональной сферах  
Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне интерпретации 

и анализа научно-профессиональных текстов и их разновидностей по их стилевой 
ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-популярные, 
учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов и жанров научных 
текстов. Основная терминология специальности гидрология, дефиниции терминов в 
специальных научных текстах. Термины в научно-популярных текстах, особенности 
их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. Проявление 
авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и анализ композиции 
профессионально-научного текста. Отзыв о научной работе по специальности. 

Развитие учебно-профессиональной речи: а) выработка умений и навыков чтения, 
слушания, конспектирования литературы по избранной специальности; б) составление 
различного рода научно-учебных текстов, близких к текстам учебников и лекций, 
диалогов, монологов на учебно-профессиональные темы; в) интенсивное обучение 
основным функционально-смысловым типам высказываний: монологу-описанию, 



монологу-повествованию, монологу-рассуждению, диалогу-беседе, диалогу-
дискуссии. 

 
Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административные 
Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Распорядительные документы. Документирование трудовых отношений их 
терминологические особенности.  

 
Развитие профессиональной компетенции при работе с научными текстами 

по специальности  гидрология 
Усвоение специального профессионально-ориентированного материала с 

использованием его в профессиональных ситуациях. 
Усвоение типовых языковых конструкций для выражения специальных смыслов 

профессиональных текстов различных жанров в ходе их интерпретации и анализа. 
Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий портрет и 

научный вклад учёных в области гидрологии. 
Термины, обозначающие этапы развития гидрологической науки, различных 

научных направлений, течений, школ, методов, принципов, подходов, процессов, 
законов.  

Основные особенности понимания и использования научного стиля в области 
гидрологии при написании курсовых и дипломных работ. 

Техника построения устного сообщения. Способы построения научного доклада. 
Техника написания аннотаций. Техника составления реферата. Написание тезисов, 
сообщений, деловых и частных писем. Написание биографий. 

 
Связь профессионального русского языка с дисциплинами специальности 

гидрология  
Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  русского языка с 

дисциплинами специальности.  
Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, поиск 

информации по заданной тематике в Интернете. 
 
Устная научная речь гидролога 
Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение как 

механизм взаимодействия, в который включён субъект – языковая активность, речевая 
ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, речевое 
воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, совет, вопросно-
ответные комплексы. 

Построение устного текста – монолога: последовательность предложений, 
связанных семантически и формально при помощи различных языковых средств; 
тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной координации в 
сфере профессионального взаимодействия. 



Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в профессиональной 
сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества (кооперативный 
тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды собеседников. 

 
Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в деловой 

сфере гидрологического профиля  
Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: диалог-

интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс (несогласие), 
диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине мира. 
Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: переговоры, 

деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения общению и взаимодействию 
в профессиональной сфере. Анализ и результаты деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные средства 
общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1) Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, точность, 

информативность, целостность, интертекстуальность, завершенность. 
2) Интерпретация и анализ текстов по гидрологии в аспекте связности, 

логичности, целостности. 
3) Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, точности и 

информативности. 
4) Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий воспринимаемости, 

ситуативности и завершенности. 
5) Информационно-структурные характеристики текста: точность, логичность, 

ясность, понятность, доступность. 
6) Гидрология и её место среди других наук. Основные дисциплины 

гидрологического цикла. 
7)  Крупнейшие реки, озёра и водохранилища мира, СНГ и Казахстана. 
8) Глоссарий основных терминов базовых дисциплин гидрологического цикла 

(«Общая гидрология», «Гидрометрия», «Гидрологические расчёты», 
«Гидрологические прогнозы»).  

9)  Ознакомление с гидрологическими ежегодниками, ежегодными данными суши 
(ЕДС), многолетними данными суши (МДС), монографиями «Ресурсы поверхностных 
вод» и другими публикуемыми материалами. 

10)  Водные ресурсы и их использование. Распределение водных ресурсов по 
территории и во времени. Водопотребители и водопользователи. Основные проблемы 
гидрологии. 

11)  Загрязнение и охрана вод. Проблемы управления водными ресурсами. 
12) Изучение правила составления аннотаций, рефератов, тезисов, эссе, научных 

сообщений и докладов, написания научных статей. 



13) Основы библиотечно-библиографических знаний. Библиотеки, их организация 
и фонды. Методика поиска информации, оформление списка использованных 
источников. 

14) Научно-исследовательские, проектные, изыскательские и оперативные 
гидрологические институты и учреждения. Гидрометеорологическая служба в СНГ и 
Казахстане, её роль в различных отраслях экономики и  хозяйства. Понятие о водном 
кадастре. Публикация справочных материалов.  

15)  Работа бакалавра и магистра-гидролога в различных отраслях экономики и 
хозяйства. Задачи, обязанности и требуемые компетенции, инновационная 
деятельность. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ И ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
1. Составление глоссария по дисциплине «Общая гидрология». 
2. Составление глоссария по дисциплине «Гидрометрия». 
3. Составление глоссария по дисциплине «Гидрологические расчёты». 
4. Составление глоссария по дисциплине «Гидрологические прогнозы». 
5. Составление глоссария по дисциплине «Воднобалансовые исследования». 
6. Составление аннотации и тезисов гидрологического содержания на 

русском языке. 
7. Составление эссе и краткого сообщения на гидрологическую тему. 
8. Составление реферата и презентации. Составление списка использованных 

источников. 
9. Изучение орфографии, синтаксиса, лексики, фонетики и фразеологии при 

описании гидрологических процессов и явлений. 
10. Обучение чтению и устной разговорной речи с применением 

гидрологической терминологии. 
11. Основные гидрологические величины. 
12. Опасные гидрологические явления. 
13. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 
14. Составить план предстоящей дискуссии по специальности … . 

Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 
15. Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. Переговоры. 

Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об умозаключении. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Профессионально-ориентированный иностранный язык» для 
специальности «5B061000-Гидрология» является составной частью базовой 
подготовки специалистов – гидрологов. Дисциплина  предназначена для более 
глубокого изучения и освоения профессионального  языка гидрологической науки, для 
решения разнообразных научных и практических гидрологических задач.  

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку опирается 
на компетентностный подход, в соответствии с которым на основе полученных знаний 
развиваются навыки и умения, необходимые для решения практических задач. В 
результате студентами приобретаются такие компетенции, как общая – межкультурная 
и познавательная; коммуникативная – профессионально-ориентированная и 
лингвистическая. 

Владение иностранным языком на уровне профессионально ориентированных 
коммуникативных навыков выделяется как один из функциональных компонентов 
будущей деятельности специалистов - гидрологов. Основой научной информации 
является гидрологическая терминология (ГТ), что обусловлено большой ролью 
гидрологии и гидрологических знаний в жизни и деятельности современного человека. 
Данная дисциплина является дисциплиной бакалавриата, она позволяет глубже 
изучить гидрологические дисциплины, получить углубленное познание специфики 
будущей профессии, расширить профессиональный кругозор обучающегося, повысить 
его научный уровень благодаря наличию большого количества методической и 
научной гидрологической литературы на иностранном языке. Дисциплина 
способствует развитию у студентов навыков межкультурного общения, улучшению 
языковой компетентности, изучению предмета через различные точки зрения. 

Общеобразовательные дисциплины, предшествующие изучению данной 
дисциплины: История Казахстана, Информационные технологии, Английский язык, 



Иностранный язык. Смежными дисциплинами являются базовые и профилирующие 
дисциплины специальности.  

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 
способствует формированию следующих компетенций: 

- способность решать практические и теоретические вопросы на основе 
профессиональных текстов и профессиональной лексики;  

- способность применять полученные знания в профессиональной сфере;  
- умение логически рассуждать, выделять главное в тексте, приводить 

доказательства;  
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников 

(профессиональные тексты, таблицы, учебники по специальным дисциплинам, 
дополнительная литература), критически оценивать полученную информацию;  

- способность работать с гидрологическими текстами различных стилей, 
понимать их специфику;  

- владение приемами и методами научных гидрологических исследований;  
- способность учитывать в научной и практической гидрологической 

деятельности общие законы развития природы и общества, обладание когнитивными 
способностями, владение культурой мышления, умение в письменной и устной форме 
логично оформлять результаты своих исследований, работ и т.д.; 

- знание состояния развития гидрологической науки, применяемых методов и    
средств измерений, расчетов и прогнозов гидрологических характеристик, а также 
современной методологии и педагогики высшей школы; 

- способность вскрыть естественнонаучную сущность гидрологических проблем, 
провести их качественный и количественный анализ с использованием новейших 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ); 

- понимание современных проблем гидрологии, основных проблем управления 
водными ресурсами, закономерностей загрязнения природных  вод и способность 
оценить влияние хозяйственной деятельности на режим водных объектов; 

- способность проводить информационно-аналитическую и информационно-
библиографическую работу с привлечением современных информационных  
технологий; 

- знание и соблюдение правовых и этических норм, умение использовать их при 
организации своей профессиональной деятельности, способность работать в команде; 

- способность изучать гидросферу, водные объекты, речные бассейны при 
гидрологических исследованиях как сложные природные системы; 

- способность профессионального общения и межкультурной коммуникации. 
Кроме того, данная  дисциплина способствует формированию всех предметных 

компетенций.  
В результате изучения курса студенты должны: 
Знать: 
- основные грамматические явления, характерные для устной и письменной 

профессиональной речи гидролога; 
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной 

информации из научных источников и общения на профессиональном уровне; 
- деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 



необходимом для общения, чтения и перевода русскоязычных текстов общей и 
профессиональной направленности; 

- основные грамматические структуры литературного, разговорного языка; 
- основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 
- специфику базовых категорий и понятий гидрологии; 
- правила речевого этикета при общении в профессиональной среде; 
- речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 
- основы деловой коммуникации и документации. 
Уметь: 
- использовать категории и понятия  гидрологии в профессиональной 

деятельности; 
- обобщать научно-профессиональную информацию; 
- свободно читать и переводить оригинальную литературу по гидрологии c 

последующим анализом, интерпретацией и оценкой извлеченной информации; 
- интерпретировать и анализировать профессиональные тексты;  
- пользоваться технологиями самостоятельного поиска научной информации.   
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
- свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь 

собеседника на профессионально-ориентированном иностранном языке; 
- вести письменное общение на английском языке, составлять деловые письма, 

аннотации, научные сообщения и статьи; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- воспринимать на слух и понимать публичные выступления при 

непосредственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- и 
интернет-программы). 

Приобрести практические навыки: 
- речевой деятельности, чтения и  письма профессиональных гидрологических 

текстов на английском языке; 
- логически верного и грамотного построения устной и письменной речи, 

создания текстов профессионального назначения с использованием общепринятых 
гидрологических терминов; 

- выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 
профессиональном общении на английском языке; 

- ведения научной беседы в области гидрологии в формах монолога, 
диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения и др.); 

- сбора, обработки и интерпретации гидрологической информации; 
- оформления документации, презентации и защиты результатов деятельности в 

области избранной специальности на английском языке; 
- самостоятельного чтения и перевода оригинальной гидрологической 

литературы с целью извлечения нужной информации. 
Иметь представление: 
- о становлении и сущности профессиональных терминов, категорий и понятий 

специальности;  



- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-лингвистического 
анализа профессионального текста; 

- об особенностях функционирования системы языка в профессиональном 
общении. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 

1 Введение в предметную область специальности «Гидрология» на 
профессиональном иностранном языке. 

2 
Профессионально-ориентированный иностранный язык как 
дисциплинарный феномен, обслуживающий область различных 
аспектов гидрологии. 

3 Профессионально-ориентированная методическая система и методы  
обучения иностранному языку.  

4 
Базовый категориально-понятийный аппарат гидрологии. Основная 
профессиональная терминология для изучения дисциплин 
гидрологического цикла. 

5 Основные правила иностранного языка при описании гидрологических 
явлений и процессов. Язык и речь, функциональные стили. 

6 Характеристика методов научных гидрологических исследований  и 
расчётов на иностранном языке. 

7 Оперативные, проектные и научно-исследовательские гидрологические 
организации и учреждения. 

8 Справочная и методическая гидрологическая литература на 
иностранном языке. 

9 Формируемые профессиональные навыки и компетенции. 

10 Официально-деловая лексика, основные виды делового письма на 
иностранном языке. 

11 Формируемые коммуникативные компетенции. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

          Введение 
Целью курса «Профессиональный иностранный язык» является  определение 

сущности ключевых понятий и базовых категорий гидрологической науки, которые 
формируют систему знаний  и коммуникативных компетенций на английском языке, 
позволяющую гидрологу успешно осуществлять различные виды и функции 
профессиональной деятельности. Преподавание данного курса способствует 
применению специалистом-гидрологом общепринятых гидрологических терминов, 
что снимает проблему многозначности понятий и неустойчивости некоторой 
гидрологической терминологии. 

Задачи преподавания дисциплины: 



• изучение основных гидрологических терминов и понятий, используемых в 
различных сферах профессиональной деятельности гидрологов; 

• подготовка студентов к общению в устной и письменной формах как в 
социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 

• формирование русскоязычных навыков устного и письменного 
профессионального общения; 

• научить студентов использовать иностранный язык как средство расширения 
и углубления системных знаний по гидрологии и как средство самостоятельного 
повышения своей профессиональной квалификации; 

• раскрытие перед студентами возможности иностранного языка как источника 
расширения их языковой, познавательной, межкультурной и прагматической  
компетенций; 

• овладение основными видами делового письма; 
• приобретение ряда языковых навыков фонетики, лексики и грамматики 

английского языка для профессиональных целей; 
• изучение правил и методов пользования словарно-справочной  

гидрологической литературой на иностранном языке; 
• изучение правил профессионального общения и межкультурной 

коммуникации на иностранном языке; 
• освоение навыков работы с текстами профессионального содержания;  
• ознакомление с современными и инновационными методами научных 

исследований в гидрологии  с использованием гидрологической литературы на 
иностранном языке; 

• формирования у студентов коммуникативных компетенций, которые в 
дальнейшем позволят пользоваться иностранным языком в различных областях 
профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 
зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 
направлено на формирование профессионально-коммуникативной компетенции 
посредством различных образовательных технологий. Основное внимание при этом 
уделяется устной речи, интергративным видам чтения (поисковое, просмотровое, 
изучающее), аудированию и письменной речи (аннотирование, резюмирование), а 
также письменному и устному переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному языку 
широко используются активные методы обучения, имеющие профессиональную 
направленность для формирования социально-профессиональной компетентности 
студентов как: проектная работа, ситуационные игры (совещание, международные 
консультации, переговоры), круглые столы, интегративные задания в форме 
дискуссии, дебатов, мозгового штурма, конференции, презентация докладов, 
публичные выступления в области гидрологии.   

Учебные материалы, используемые в процессе обучения данной дисциплине, 
включают аутентичные тексты различного уровня сложности, видео- и 
мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упражнений, направленные 
на поступательное и комплексное развитие профессиональных умений речевой 



деятельности. Тексты, предлагаемые для изучения на данном этапе, включают 
научные статьи,  литературу гидрологической направленности.  

 
ОСНАВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в предметную область специальности «Гидрология» на 

профессиональном иностранном языке 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. Роль, значение, цель и основные задачи изучения 
дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» в структуре 
подготовки специалистов в области гидрологии. Требования к результатам освоения 
учебной дисциплины.  
 

Профессионально-ориентированный иностранный язык как 
дисциплинарный феномен, обслуживающий область различных аспектов 
гидрологии 

Анализ роли дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык» в решении комплекса научных и практических гидрологических задач. 
Использование профессионального иностранного языка для изучения структуры 
современной гидрологии, её роли и места в общей системе  наук о Земле. Знание 
содержания основных терминов специальности с целью эффективного использования 
в профессиональной деятельности. Проблема адекватного использования 
профессиональных терминов специальности в практической и научной деятельности. 
Формирование навыков анализа научной литературы специальности «Гидрология». 
Формирование у студентов навыков профессиональной разговорной речи на 
иностранном языке.  
 

Профессионально-ориентированная методическая система и методы  
обучения иностранному языку 

Структурно-содержательные компоненты методической системы. Терминоло-
гический минимум. Текстовый минимум. Словарь сочетаемости ГТ. Словарь синони-
мичных ГТ. Комплекс тестов. Многокомпонентная система упражнений. 

 
Базовый категориально-понятийный аппарат гидрологии. Основная 

профессиональная терминология для изучения дисциплин гидрологического 
цикла 

Формирование профессионального словаря основных терминов в области 
гидрологии на профессиональном иностранном языке. Русско-казахский словарь-
минимум гидрологических терминов (ГТ) и его использование. Специфика перевода 
базовых категорий гидрологии на профессионально-ориентированном иностранном 
языке. Глоссарий основных гидрологических терминов на профессионально-
ориентированном иностранном  языке. Особенности составления глоссария. Навыки 
использования профессиональных словарей в области гидрологии. Использование 
электронных словарей.  

 



Основные правила иностранного языка при описании гидрологических 
явлений и процессов. Язык и речь, функциональные стили 

Орфография, синтаксис, лексика, фонетика и фразеология при описании 
гидрологических процессов и явлений. Особенности научного стиля речи в области 
гидрологии. Официально-деловой стиль речи. Публицистический и разговорный стиль 
речи. 

 
Характеристика методов научных гидрологических исследований  и 

расчётов на иностранном языке 
Экспериментальные и теоретические методы гидрологических исследований. 

Метод генетического анализа гидрологических данных. Вероятностно-статистический 
метод. Географо-гидрологический метод и метод гидрологической аналогии. Методы  
математического моделирования гидрологических процессов и системного анализа, 
метод ГИС-технологий и др. 

 
Оперативные, проектные и научно-исследовательские гидрологические 

организации и учреждения  
Национальная гидрометеорологическая служба Республики Казахстан (НГМС 

РК). Структура, задачи и функции РГП «Казгидромет». Государственная 
гидрометеорологическая сеть наблюдений и сеть наблюдений за состоянием 
окружающей среды. Совершенствование системы организации и управления НГМС 
РК. Организации по проектированию гидротехнических сооружений и разработке 
водохозяйственных мероприятий. Гидрологические научно-исследовательские  
институты и другие организации.  

 
Справочная и методическая гидрологическая литература на иностранном 

языке 
Ознакомление с монографиями «Ресурсы поверхностных вод», климатическими 

справочниками, атласами и другой справочной  гидрологической литературой на 
иностранном языке. Ознакомление с основными изданиями материалов 
гидрологических наблюдений на иностранном языке и правила их использования. 
Ознакомление с методической гидрологической литературой на иностранном языке 
(наставления гидрометеорологическим станциям и постам, руководства, указания и 
др.). 

 
Формируемые профессиональные навыки и компетенции 
Ориентация в гидрологических текстах на иностранном языке, монологическое 

высказывание профессионального содержания, приёмы перевода научных текстов, 
понимание речи в сфере профессиональной коммуникации и др. Техника написания 
аннотаций, рефератов, тезисов, эссе и научных статей. Способы построения научного 
доклада на иностранном языке. 

 
Официально-деловая лексика, основные виды делового письма на 

иностранном языке 



Использование официально-деловой лексики в ситуативном контексте. Виды 
деловых писем, особенности составления. Устное и письменное деловое общение: 
сходство и различие, ошибки при составлении деловых писем.  

 
Формируемые коммуникативные компетенции 
Культурный и языковой аспекты коммуникацийю Роль языковой коммуникации. 

Глубокое владение информацией на тему коммуникации. Вербальные и невербальные 
средства коммуникации. Умение работать в команде, руководить и подчиняться.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1) Гидрология и её место среди других наук. Основные дисциплины 

гидрологического цикла. 
2) Крупнейшие реки, озёра и водохранилища мира, СНГ и Казахстана. 
3) Глоссарий основных терминов базовых дисциплин гидрологического цикла 

(«Общая гидрология», «Гидрометрия», «Гидрологические расчёты», 
«Гидрологические прогнозы»).  

4) Ознакомление с гидрологическими ежегодниками, ежегодными данными суши 
(ЕДС), многолетними данными суши (МДС), монографиями «Ресурсы поверхностных 
вод» и другими публикуемыми материалами. 

5) Водные ресурсы и их использование. Распределение водных ресурсов по 
территории и во времени. Водопотребители и водопользователи. Основные проблемы 
гидрологии. 

6) Загрязнение и охрана вод. Проблемы управления водными ресурсами. 
7)Изучение правила составления аннотаций, рефератов, тезисов, эссе, научных 

сообщений и докладов, написания научных статей. 
8) Основы библиотечно-библиографических знаний. Библиотеки, их организация 

и фонды. Методика поиска информации, оформление списка использованных 
источников. 

9) Научно-исследовательские, проектные, изыскательские и оперативные 
гидрологические институты и учреждения. Гидрометеорологическая служба в СНГ и 
Казахстане, её роль в различных отраслях экономики и  хозяйства. Понятие о водном 
кадастре. Публикация справочных материалов.  

10) Работа бакалавра и магистра-гидролога в различных отраслях экономики и 
хозяйства. Задачи, обязанности и требуемые компетенции, инновационная 
деятельность. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ И ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
1. Составление глоссария по дисциплине «Общая гидрология». 
2. Составление глоссария по дисциплине «Гидрометрия». 
3. Составление глоссария по дисциплине «Гидрологические расчёты». 
4. Составление глоссария по дисциплине «Гидрологические прогнозы». 



5. Составление глоссария по дисциплине «Воднобалансовые исследования». 
6. Составление аннотации и тезисов гидрологического содержания на 

английском языке. 
7. Составление эссе и краткого сообщения на гидрологическую тему. 
8. Составление реферата и презентации. Составление списка использованных 

источников. 
9. Изучение орфографии, синтаксиса, лексики, фонетики и фразеологии при 

описании гидрологических процессов и явлений. 
10. Обучение чтению и устной разговорной речи с применением 

гидрологической терминологии. 
11. Основные гидрологические величины. 
12. Опасные гидрологические явления. 
13. Чтение и перевод 30 страниц монографии, научных статей по гидрологии 

на языке оригинала. 
14. Подготовка реферата по прочитанной литературе. 
15. Аннотирование статей по гидрологии. 
16. Подбор и обработка Интернет-материалов по гидрологии 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Общая метеорология» является базовой дисциплиной для 

студентов специальности 5В061000-Гидрология, которая знакомит с основами науки 
об атмосфере, с характером происходящих в ней физических процессов, в их тесном 
взаимодействии с земной поверхностью. 

Дисциплина «Общая метеорология» содействует получению широкого базового 
высшего образования, способствует дальнейшему развитию у студентов таких качеств 
личности, как ответственность, целеустремленность, толерантность, осознание 
значимости профессии гидролог и формирование общекультурных (общенаучных, 
социальных, информационных и т.п.) компетенций. 

В результате изучения дисциплины «Общая метеорология» студент должен 
знать:  

− состав и общих свойствах атмосферы; 
− радиационный режим атмосферы;  
− тепловое состояние атмосферы и её взаимодействие с подстилающей 

поверхностью;  
− трансформации воды в атмосфере; 
− особенности движения воздуха в пограничное слое атмосферы; 
− местные ветры.  
Студент должен уметь: 
− показать сущность основных процессов преобразования солнечной 

радиации в атмосфере, теплового режима атмосферы, фазовых преобразований воды в 
атмосфере;  



− осуществлять анализ метеорологической информации и физических 
процессов протекающих в атмосфере; 

− формировать и использовать банк метеорологических данных для решения 
конкретных задач. 

Студент должен владеть: 
− навыками в проведении инженерных расчетов с применением 

современных ПЭВМ;  
− приемами проведения специальных метеорологических наблюдений. 
Студент должен быть компетентным при анализе основных физических 

процессов протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 
поверхностью и околоземным пространством. 

Для изучения дисциплины «Общая метеорологии» необходимы сведения из 
следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Геодезия и картография», 
«Гидрохимия». Смежными дисциплинами являются «Гидрометрия», «Общая 
гидрология», «Гидрография материков». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Общие сведения о воздушной оболочке земли. 
2 Радиация в атмосфере. 
3 Тепловой режим атмосферы и поверхности. 
4 Вода в атмосфере. 
5 Барическое поле и ветер. 
6 Атмосферная циркуляция. 
7 Загрязнение атмосферы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Предметом изучения метеорологии является атмосфера – воздушная оболочка, 

окружающая земной шар. По своим свойствам атмосфера весьма неоднородна в 
пространстве и крайне изменчива во времени.  

Целью курса является формирование у студентов фундаментальных знаний об 
основных физических процессах, протекающих в атмосфере на основе их 
качественного и количественного описания.  

Одной из основных задач метеорологии является физическое объяснение 
явлений и процессов, происходящих в атмосфере, установление их причинно-
следственных связей и закономерностей развития. Задачи современной метеорологии 
не ограничиваются только объяснением физической сущности атмосферных явлений и 
процессов. Методы исследования в метеорологии: наблюдение и эксперимент, 
статистический анализ, физико-математическое моделирование. 

Физические и химические процессы в этих оболочках изучаются многими 
науками, которые носят общее название «Науки о Земле», для этого рассматривается 



связь метеорологии с другими науками и ее деление на научные дисциплины. Развитие 
метеорологии как науки привело к оформлению отдельных крупных разделов в 
самостоятельные научные дисциплины. К таким дисциплинам относятся: физика 
атмосферы, динамическая метеорология, синоптическая метеорология, методы 
измерений, климатология, радиометеорология, космическая метеорология, 
авиационная метеорология, агрометеорология, прикладная климатология, морская 
метеорология и медицинская метеорология. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с историей становления и 
развития метеорологии. Современная научная метеорология ведет начало с XVII века, 
когда были изобретены (Галилеем и его учениками) первые метеорологические 
приборы и появилась возможность инструментальных наблюдений. Они и начались во 
второй половине XVII века и в первой половине XVIII века в немногих пунктах 
Европы. К середине XVIII столетия М.В. Ломоносов считал метеорологию 
самостоятельной наукой со своими задачами и методами; он сам создал первую 
теорию атмосферного электричества, разрабатывал метеорологические приборы, 
высказал ряд важных соображений о климате и о возможности научного предсказания 
погоды. Во второй половине XVIII века была организована по частной инициативе 
международная сеть метеорологических станций в Европе (свыше 30 станций), 
функционировавшая 12 лет.  

В начале XIX столетия возникают первые государственные сети станций и 
трудами А. Гумбольдта и Г.В. Дове закладываются основы климатологии, Г.В. 
Брандес составлял первые синоптические карты. К середине XIX века относится 
организация первых метеорологических, институтов, в том числе Главной 
геофизической обсерватории в Петербурге. Ее первому директору Г.И. Вильду 
принадлежит историческая заслуга организации образцовой метеорологической сети и 
ряда капитальных исследований климатических условий страны. Его помощник М.А. 
Рыкачев был организатором службы погоды. Во второй половине XIX столетия были 
заложены основы динамической метеорологии. Большой вклад в эту отрасль 
метеорологии был сделан В. Феррелем в США, Г. Гельмгольцем и рядом других 
ученых в Германии. В это же время исследование климата в тесной связи с общей 
географической обстановкой было сильно продвинуто трудами великого русского 
географа и климатолога А.И. Воейкова, а также Ю. Ханна в Австрии, В. Кеппена в 
Германии и др. К концу столетия усилилось изучение радиационных и электрических 
процессов в атмосфере. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Общие сведения о воздушной оболочке земли 
Атмосферное давление, единицы измерения. Температура воздуха, 

температурные шкалы. 
Состав сухого воздуха у земной поверхности. Водяной пар в воздухе, давление 

водяного пара и относительная влажность, давление насыщенного пара. Изменение 
состава воздуха с высотой. Газовые и аэрозольные примеси к атмосферному воздуху, 
озон. 



Уравнение состояния, газовая постоянная и молекулярная масса сухого воздуха. 
Плотность воздуха.  

Строение атмосферы: основные слои и их особенности. Гомосфера и 
гетеросфера. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои 
между ними. Ионосфера и экзосфера. Земная корона. Радиационные пояса. 

Основное уравнение статики атмосферы. Барометрические формулы. Барическая 
ступень. Приведение давления к уровню моря. 

Адиабатические процессы в атмосфере. Сухо- и влажно-адиабатические 
изменения температуры воздуха. Псевдоадиабатический процесс. Аэрологическая 
диаграмма. Потенциальная температура. Типы вертикального распределения 
температуры. 

 
Радиация в атмосфере 
Электромагнитная и корпускулярная радиация. Зависимость радиации от 

температуры. Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая (земная и атмосферная) 
радиация. Тепловое и лучистое равновесие Земли. 

Солнечная постоянная. Солнечная активность. Спектральный состав солнечной 
радиации. Поглощение и рассеяние солнечной радиации в атмосфере и связанные с 
ними явления: рассеянный свет, сумерки и заря, атмосферная видимость. Прямая 
солнечная радиация. Закон ослабления радиации в атмосфере. Коэффициент 
прозрачности, фактор мутности. 

Суточный и годовой ход прямой и рассеянной радиации. Суммарная радиация. 
Отражение радиации и альбедо. Поглощенная радиация. 

Излучение земной поверхности, встречное излучение, эффективное излучение. 
Радиационный баланс земной поверхности. Тепличный эффект. Уходящая радиация. 
Планетарное альбедо Земли. 

Распределение солнечной радиации на границе атмосферы. Географическое 
распределение прямой, рассеянной и суммарной радиации, эффективного излучения и 
радиационного баланса земной поверхности на земном шаре. 

 
Тепловой режим атмосферы и поверхности. 
Причины изменений температуры воздуха, индивидуальные и локальные 

изменения температуры воздуха. Различия в тепловом режиме почвы и водоемов. 
Годовой теплооборот в почве и водоеме. 

Суточный и годовой ход температуры поверхности почвы. Распространение 
температурных колебаний в глубину почвы. Слои постоянной суточной и годовой 
температуры. Влияние растительного и снежного покровов на температуру почвы. 
Суточный и годовой ход температуры поверхности водоемов. Распространение 
температурных колебаний в воде. 

Суточный ход температуры воздуха и его изменения с высотой. 
Непериодические изменения температуры воздуха. Межсуточная изменчивость 
температуры воздуха. Заморозки. 

Годовая амплитуда температуры воздуха и континентальность климата. Типы 
годового хода температуры воздуха. Изменчивость средних месячных и годовых 
температур. Приведение температуры к уровню моря. Карты изотерм. Географическое 



распределение температуры в среднем за год, в январе и июле, влияние суши и моря, 
орографии и морских течений. Температура широтных кругов, аномалии температуры. 
Температура полушарий и Земли в целом. 

Среднее распределение температуры воздуха с высотой. Стратификация 
воздушных масс; стратификация атмосферы, ее роль в развитии вертикальных 
движений. Конвекция. Инверсии температуры. 

Тепловой баланс земной поверхности и тепловой баланс системы Земля-
атмосфера. 

 
Вода в атмосфере 
Насыщение. Испарение и испаряемость. Транспирация, суммарное испарение. 

Скорость испарения. Географическое распределение испарения. Характеристики 
влажности воздуха. Суточный и годовой ход влажности воздуха, ее географическое 
распределение и изменение с высотой. 

Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра конденсации и замерзания. 
Городские ядра конденсации. 

Облака, микроструктура и водность облаков. Международная классификация 
облаков. Генетические типы: облака восходящего скольжения, слоистые облака, 
облака конвекции, орографические облака, их вид, полученные по фотографиям с 
метеорологических спутников Земли. Оптические явления в облаках (радуга, гало, 
венцы). 

Облачность, ее суточный и годовой ход, географическое распределение. 
Продолжительность солнечного сияния. 

Дымка, туман, мгла. Условия образования туманов. Географическое 
распространение туманов. Смог. 

Образование осадков, конденсация и коагуляция. Виды осадков, выпадающих из 
облаков (дождь, морось, снег, крупа и т.д.). 

Влагооборот. Характеристика режима осадков. Суточный и годовой ход осадков. 
Продолжительность и интенсивность осадков. Географическое распределение осадков. 
Характеристики увлажнения. Засухи. Водный баланс на земном шаре. 

Снежный покров, его изменение и климатическое значение. 
 
Барическое поле и ветер 
Барическое поле, изобарические поверхности, карты изобар. Понятие о 

геопотенциале, карты барической топографии. Горизонтальный барический градиент. 
Барические системы. Изменение давления во времени, непериодические изменения и 
суточный ход. Междусуточная изменчивость давления. Годовой ход, месячные и 
годовые аномалии давления. Среднее распределение давления у земной поверхности в 
январе и июле. 

Ветер, его скорость и направление. Розы ветров. Равнодействующие ветра, 
преобладающие направления. Карты ветра, линии тока, изотахи. 

Сходимость и расходимость линий тока и вертикальные движения. 
Турбулентность ветра. Влияние препятствий на ветер. 

Силы, действующие в атмосфере: тяжести, градиента давления, отклоняющая 
сила вращения Земли. Геострофический и градиентный ветер. Влияние трения на 



ветер. Уровень трения. Барический закон ветра. Термический ветер и изменение ветра 
с высотой. Суточный ход ветра.  

 
Атмосферная циркуляция 
Циркуляция внетропических широт. Воздушные массы и их движение. 

Трансформация воздушных масс. Возникновение фронтов. Теплый, холодный фронты, 
фронт окклюзии. Фронт и струйное течение. 

Циклоны и антициклоны, их возникновение, изменение барического поля с 
высотой, эволюция, перемещение, повторяемость. 

Циркуляция в тропиках. Пассаты. Внутритропическая зона конвергенции. 
Тропические муссоны. Экваториальная зона западных ветров. Тропические депрессии. 
Тропические циклоны. 

Местные циркуляции: бризы, горно-долинные, ледниковые и стоковые ветры. 
Фен, бора. Шквалы, смерчи и тромбы. 

Общая циркуляция атмосферы. Зональность общей циркуляции в связи с 
зональным распределением давления. Меридиональные составляющие общей 
циркуляции и междуширотный обмен воздуха. Роль циклонической деятельности в 
общей циркуляции атмосферы. Центры действия атмосферы и главные фронты. 

Прогноз погоды. Служба погоды. Методы анализа и прогноза погоды. 
 
Загрязнение атмосферы 
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха.  Природа и свойства 

загрязняющих атмосферу веществ. Распространение загрязнений в атмосфере. 
Глобальное загрязнение атмосферы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Знакомство со структурой метеорологической сети, объемом и сроками 

метеорологических наблюдений. Ознакомление с работой метеорологической станции. 
2. Понятие об истинном и среднем солнечном, поясном, декретном, летнем и 

зимнем времени. Решение задач на перевод зимнего и летнего поясного и декретного 
времени в среднее солнечное и обратно. 

3. Знакомство с основными типами барометров, барографами и обработкой 
данных наблюдений. 

4. Знакомство с приборами для измерения продолжительности солнечного 
сияния, прямой, рассеянной и суммарной солнечной радиации и радиационного 
баланса земной поверхности. 

5. Знакомство с основными типами термометров и методикой наблюдений. 
6. Знакомство с приборами и методами измерения влажности воздуха и с 

психрометрическими таблицами. 
7. Знакомство с основными приборами для измерения скорости и направления 

ветра. 
8. Знакомство с определением количества и форм облаков. 
9. Знакомство с основными приборами для измерения осадков. 
10. Ознакомление с методикой наблюдений над снежным покровом. 



11. Ознакомление с методикой наблюдений над атмосферными явлениями и с их 
условными обозначениями. 

12. Знакомство с основными наблюдательскими книжками, месячными 
таблицами, ежегодниками, климатическими справочниками, картами и атласами. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТА 
 

1. История развития метеорологии.  
2. Всемирная метеорологическая организация. Всемирная служба погоды. 
3. Развитие метеорологии в Казахстане. 
4. Стандартная атмосфера. 
5. Центры действия атмосферы. 
6. Прямая солнечная радиация, факторы ее определяющие. 
7. Рассеянная солнечная радиация, факторы ее определяющие. 
8. Суммарная солнечная радиация, факторы ее определяющие. 
9. Альбедо различных естественных поверхностей. 
10. Альбедо облаков. 
11. Нагревание и охлаждение водоемов. Теплообмен в почве и водоемах. 
12. Заморозки. Методы борьбы с заморозками. 
13. Суточный ход характеристик влажности. 
14. Туманы, их классификация. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Основы гидрологии» является ознакомительным, дающим 
первоначальные, общие представления о гидросфере, ее компонентах, основных 
процессах, протекающих в водных объектах. Предусматривается дальнейшее 
углубление знаний в области гидрологии рек и озер, подземных вод в курсе 
«Гидрология суши».  

Основные методы изучения дисциплины: лекционный, лабораторный, работа с 
картой, расчетно-графические работы. 

Данный курс параллельно изучается с дисциплинами: «Основы гидрометрии», 
«Общая метеорология» и др. 

В результате изучения курса студент должен знать: 
- состав и свойства гидросферы; 
- уравнения водного и теплового балансов водных объектов и их бассейнов; 
- основные данные о Мировом океане, его частях, его дне; 
- основные данные о компонентах гидросферы: озерах, ледниках, болотах, их 

географическом распространении и режиме; 
- основы морфологии речных бассейнов; 
- источники питания рек; 
- фазы водного режима водных объектов; 
- о роли зональных и азональных факторов в формировании речного стока; 
- о принципах классификации рек; классификацию рек М.И. Львовича. 
Быть компетентным в: 
- в процессах, протекающих в атмосфере, о закономерностях, управляющих 

этими процессами; 
- в понятиях о мировых водных ресурсах, о водных проблемах человечества, 

СНГ, Казахстана; 
- в вопросах гидрологического режима водных объектов; 
- в экологических проблемах, связанных с водными ресурсами и водными 

объектами (в частности Арал, Каспий, Балкаш). 



Должен уметь: 
- проводить на карте водораздельные линии, работать с картами бассейнов рек; 
- определять морфометрические характеристики бассейнов рек, речных систем; 
- рассчитывать характеристики годового стока рек, переходить от одних 

характеристик к другим. 
Изучение курса базируется на знании дисциплин (включая школьные курсы): 

физика, физическая география, введение в специальность. 
Смежные дисциплины: основы гидрометрии, геодезия, основы метеорологии, 

геофизика. 
Преподавание дисциплины формирует следующие компетенции: 
Инструментальные: Имеет представление об основных учениях в области 

естественных и социально-экономических наук, способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, умеет использовать методы этих наук в различных 
видах профессиональной деятельности. Способен творчески подходить к анализу 
научной литературы, комментировать исторические источники; развивать навыки 
критического восприятия и осмысления современной социокультурной реальности. 
Знает основные природные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду. 

Системные: Знает и понимает физические и химические процессы, 
протекающие в атмосфере и гидросфере; способен устанавливать эмпирические 
зависимости и закономерности. Умеет идентифицировать основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 
опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; владеет 
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях 

Пререквизиты: 
В объёме школьной программы:  
- Физическая география; 
- Физика; 
- Математика. 
Постреквизиты:  
- Гидрология рек; 
- Водно-технические изыскания; 
- Гидрологические расчеты; 
- Гидрологические прогнозы. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Теоретический материал по дисциплине включает 15 разделов: 

№ Название темы 
1 Вводные сведения 
2 Гидросфера. Наука Гидрология 
3 Понятие о водном и тепловом балансе 
4 Водные ресурсы и водные проблемы 
5 Сведения о Мировом океане 
6 Сведения об озерах 



7 Сведения о ледниках 
8 Сведения о болотах 
9 Гидрографическая сеть, ее звенья, речная система 

10 Речной бассейн 
11 Долины рек 
12 Русла рек, русловые образования 
13 Гидрологический режим рек 
14 Источники питания рек  
15 Фазы водного режима 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Дисциплина «Основы гидрология» дает общие сведения о гидросфере и её 

компонентах: Мировом океане, ледниках, озерах, реках, болотах, первоначальные 
сведении о явлениях и процессах, в объектах гидросферы. Эти знания будут 
углублены при изучении «Гидрологии суши» и спецдисциплин.  

В отличие от «Гидрологии суши» определенное место здесь отводится 
Мировому океану, взаимодействию океана и атмосферы. 

Цель преподавания дисциплины: дать сведения о составе и свойствах 
гидросферы, отдельных её компонентах, о водных ресурсах планеты и отдельных её 
частей, использование водных ресурсов. 

Задача преподавания дисциплины – ознакомить слушателей с 
гидрологическими явлениями и процессами водных объектов в неразрывной связи с 
географической средой и биосферой, находящихся в непрерывном взаимодействии 
между собой, без которых невозможно решение как вопросов комплексного 
использования и охраны водных ресурсов – с одной стороны, так и полного познания 
биологических процессов и жизнедеятельности организмов в гидросфере – с другой. 
Ознакомить с основами гидрометрических измерений и расчетов.  

Для будущих гидрологов курс, кроме того, создаст базу для изучения всех 
дисциплин гидрологического цикла – гидрологии рек, гидрографии, гидрофизики, 
гидрометрии, гидрологических расчётов и прогнозов и др. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вводные сведения 
Вода на Земном шаре.  Распределение воды на земном шаре. Водные ресурсы и 

гидроэкологические проблемы. Круговорот воды в природе. Схема и баланс малого и 
большого круговорота. Внутриматериковый влагооборот. Основные физические и 
аномальные свойства воды. 

 
Гидросфера. Наука гидрология 
Гидросфера как объект изучения гидрологии. Водные ресурсы Земного шара. 

Водные ресурсы Казахстана. Водообеспеченность территорий. Наука гидрология, 



гидрологические дисциплины. Краткая история развития гидрологии. Методы 
исследования гидрологии.  

 
Понятие о водном и тепловом балансе 
Водный баланс Земного шара. Водный баланс водных объектов и их бассейнов. 

Управление водного баланса водных объектов и бассейнов. Компоненты водного 
баланса, их определение. Тепловой баланс земного шара. Тепловой баланс водных 
объектов и их бассейнов, его компоненты. Принципы их определения. Размерность.  

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

Распределение водных ресурсов в мире. Водные проблемы мира и пути решения. 
Управление водными ресурсами. Водные ресурсы Казахстана и их использование. 
Проблемы использования водных ресурсов. 

 
Сведения о Мировом океане 
Мировой океан, его деление. Границы океанов. Моря. Батиграфическая кривая. 

Теория плит. Дно океана. Мировой океан и его составляющие. Моря и их 
классификации. Рельеф дна Мирового океана. Общая схема течений в Мировом 
океане. Влияние течений на климат континентов. Водный баланс всемирного океана. 

 
Сведения об озёрах 
Определение озера. Типы озер по котловинам, проточности, термическим 

особенностям. Части озерной котловины. Гидрологический режим озер, уровенный 
режим озёр. Термика озер. Ледовые явления. Динамические явления: течения, 
волнения, сейши. Биология озер.  

 
Сведения о ледниках 
Определение ледника. Условия образования и существования ледника. Снеговая 

линия. Части ледника. Материковое и горное оледенение. Распространение 
оледенения. Питание и абляция. Вещественный баланс массы ледника. Режим ледника. 
Динамика оледенения. Гидрологическая роль ледников. 

 
Сведения о болотах 
Определение болота. Заболоченные земли. Классификации болот. 

Распространение болот. Макро – и микрорельеф болота. Водный баланс. Основные 
черты режима. Гидрологическая роль болот. Последствия осушения земель. 

 
Гидрографическая сеть, ее звенья, речная система 
Русловая сеть, речная сеть. Звенья гидрографической сети. Развитие 

гидрографической сети. Гидрографические характеристики бассейна реки. Речная 
система. Определение речной системы. Исток и устье реки. Участки реки. 
Классификация водотоков системы. Количественные характеристики речной системы. 

Речной бассейн 



Определение бассейна. Поверхностный и подземный водосборы. 
Морфологические характеристики речных бассейнов. Количественные характеристики 
речных бассейнов.  

 
Долины рек 
Определение долины. Элементы долины. Развитие долин. Типы речных долин. 

Гидрологическая роль долин. Водообмен между долиной и рекой. 
 
Русла рек, русловые образования 
Определение речного русла. Элементы русла. Извилистость и разветвленность 

русел. Русловые образования. Поперечное сечение русла. 
 
Гидрологический режим рек 
Гидрологический режим, его элементы. Гидрограф стока. Питание рек, их виды 

(грунтовое, дождевое, снеговое, высокогорное). Уровень воды, его колебания и связь с 
питанием рек. Водомерные посты, их устройства и типы. Весеннее половодье и 
факторы его определяющие. Зональные и азональные факторы формирования стока. 
Единицы измерения стока. 

 
Источники питания рек 
Классификация рек. Изменение источников питания по высоте в горах, их 

характеристика. Гидрологическое районирование. Понятие о классификации рек.  
 
Фазы водного режима 
Принципы классификации. Климатическая классификация рек А.И. Воейкова. 

Классификация по источникам питания М.И. Львовича. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

1) Определение гидрографических характеристик речной системы. 
2) Определение гидрографических характеристик водосбора. 
3) Определение гидрологических характеристик годового стока. 
4) Построение типового гидрографа.  
5) Вывод уравнения корреляционной зависимости (прямолинейная связь). 
6) Работа с картой. Основные водные объекты СНГ и Казахстана.  
7) Работа с картой. Основные водные объекты Австралии. 
8) Работа с картой. Основные водные объекты Африки. 
9) Работа с картой. Основные водные объекты Америки (Северная и Южная). 
10) Работа с картой. Основные водные объекты Европы и Азии. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

1) Материалы по лабораторной работе 1. 
2) Теоретический материал по теме: Вводные сведения. 



3) Материал по лабораторной работе 2. 
4) Теоретический материал по теме «Океан, озера». 
5) Материалы по лабораторной работе 3. 
6) Теоретический материал по темам «Ледники, болота». 
7) Теоретический материал по режиму рек. 
8) Теоретический материал по морфологии речных бассейнов. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Ward, R.C. and M. Robinson Principles of Hydrology. Fourth edition. McGraw-

Hill, 2000.  
2. Davie, T., 2008, Fundamentals of hydrology, New York: Routledge, 2008. The 

electronic link of this book in U of T libraries: http://go.utlib.ca/cat/8766840  
3. Prentice Hall Water Resources Engineering. Wurbs & James, 2002. New Jersey, 
4. Weisman, A., 1998. Gaviotas: A Village to Reinvent the World, Chelsea Green 

Publishing. 
5. Recommended: Fundamentals of Engineering Supplied-Reference Handbook, 

NCEES 
6. Warren Viessman Jr. Introduction to Hydrology: International Edition, 5/E 

University of Florida, Consulting Engineer, 2011. 
 
Дополнительная: 
1. Гальперин Р.И., Мазур Л.П., Сарсенбаев M.H. Лабораторные работы по курсу 

«Практическая гидрология». (Руководство). - Алматы: Казахский государственный 
университет, 1991. - 108 с. 

2. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. - Санкт-Петербург: 
Гидрометеоиздат, 2004. - 630 с. 

3. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. "Гидрология". Учебник для вузов / Под 
ред второй. корр. - М., 2007. - 463 с. 

4. Папенко И.Н., Дьяченко В. Практикум по гидрологии и регулированию стока. 
– краснодар: кгау, 2009. – 150 с. 

5. Беспалов Л.А., Цыганков А.У. общая гидрология. Часть 2. Земля воды. 
Учебное пособие для лабораторных работ по курсу «Основы гидрологии». - Ростов-на-
Дону: Южный федеральный университет, 2008. - 29 с. 

6. Дускаев К.К., Жанабаева Ж.А. Интегрированное управление водными 
ресурсами словарь терминологии на трех языках // Казак университеты, 2016. с-150. 

7. Фролова Н.Л., Широков В. рек и озер. М.: Слово, 2002 
8. Дорети Тетлаф Гидрологические процессы Vol 30 (26 вопросов в 2016 году) 
9. Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. «Современные проблемы гидрологии». 

Москва. Издательство: Академия. 2008 г. 322 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Содержание курса, задачи и этапы развития дисциплины. 
«Гидрология рек» относится к циклу наук о Земле. Это – базовая дисциплина 

гидрологического цикла. «Гидрология рек» изучает воды суши, как часть гидросферы, 
ее свойства, происходящие в ней физико-географические процессы и явления в их 
связи с атмосферой и литосферой. 

Материал охватывает гидрологию всей суши, однако в соответствии со 
сложившейся традицией и практикой его изложения, содержанием основных 
учебников, наибольшее внимание уделяется территории СНГ. Основные отличия 
курса от традиционных, читаемых в пределах образовательного  пространства СНГ: 

- учет казахстанской специфики; в каждом разделе акцентируются казахстанские 
особенности, приводятся примеры по территории Казахстана, вводятся разделы, 
отражающие гидрологию Казахстана; 

- расширенные сведения по горной гидрологии; 
- большее внимание вопросам влияния хозяйственной деятельности и 

общеклиматических тенденций на гидрологическую и экологическую обстановку. 
Учитывая незначительное распространение болот в Казахстане и то, что общие 

сведения о болотах и заболоченных землях студент получил в курсе «Общая 
гидрология», в данном курсе такой материал не изучается. 

Методы изучения дисциплины: лекционный, лабораторный, расчетно-
графические работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- природные явления, обусловливающие формирование и свойства водных 

объектов, закономерности, управляющие процессами, в них происходящими; 
- режимные особенности отдельных компонентов гидросферы; 
- зональные закономерности гидрологического режима водных объектов и 

азональные факторы, влияющие на режим вод суши; 
- характер и масштабы антропогенных влияний на воды суши в целом и в 

отдельных регионах; 



- гидрологические особенности отдельных районов Казахстана и СНГ; 
- принципы гидрологических классификаций; 
-  основные проблемы человечества, связанные с водными ресурсами, их 

качествам. 
Студент должен приобрести практические навыки: 
- в проведении необходимых расчетов, пользовании картами изолиний, 

номограммами, графиками; 
- в работе с картографическим материалом, определении основных 

гидрографических характеристик речных систем и бассейнов рек; 
- в работе с кадастровыми гидрологическими материалами; 
- в анализе условий формирования стока и особенностей гидрологического 

режима конкретных водных объектов; 
- в использовании гидрологической терминологии. 
Кроме того, студент должен быть компетентным в вопросах об основных 

проблемах современной гидрологии, Преподавание дисциплины формирует 
следующие компетенции: 

Инструментальные: Имеет представление об основных учениях в области 
естественных и социально-экономических наук, способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, умеет использовать методы этих наук в различных 
видах профессиональной деятельности. Способен творчески подходить к анализу 
научной литературы, комментировать исторические источники; развивать навыки 
критического восприятия и осмысления современной социокультурной реальности. 
Знает основные природные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду. 

Системные: Знает и понимает физические и химические процессы, 
протекающие в атмосфере и гидросфере; способен устанавливать эмпирические 
зависимости и закономерности. Умеет идентифицировать основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 
опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; владеет 
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях 

Дисциплина опирается на такие образовательные курсы, как математика, физика, 
теоретическая механика и др. Предполагается, что студент предварительно изучил или 
параллельно изучает такие дисциплины как гидрометрия рек, общая метеорология, 
основы геодезии, общее землеведение, гидрофизика, гидрография. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 

1 Влияние природных факторов на формирование стока и водный 
баланс речных бассейнов  

2 Испарение и его роль в балансе влаги 
3 Гидрологический режим рек, условия его формирования   
4 Уровень воды в реках, его режим и причины колебаний 
5 Сток рек СНГ и Казахстана  



6 Тепловой режим реки  
7 Солевой сток рек 
8 Речной поток 
9 Твердый сток рек  
10 Русловые процессы и деформация русла  
11 Трансформация паводочной волны   
12 Селевые потоки 
13 Подземные воды 
14 Режим подземных вод  
15 Особенности гидрологического режима водохранилищ 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Первые примитивные гидрологические наблюдения проводились уже в Древнем 

Египте, в котором воды Нила использовались для орошения земель.  
Первые количественные оценки водного баланса произвел в XVII в. П.Перро. В 

XVII и XIX вв. А. Шези, А.Дарси и Д.Бернулли  создали основу закономерностей 
перемещения водных потоков в руслах и толще земли. Возникновение современной 
гидрологии суши относят к 20-м годам XX в.  

Предусматривается, что дисциплина изучается после прохождения 
ознакомительного курса «Основы гидрологии», в котором студенты получили общие 
сведения о науке гидрологии, о гидросфере, основных её компонентах, включая 
Мировой океан, о морфологии речных бассейнов, о гидрографических особенностях 
различных регионов земного шара и, в частности, Казахстана. 

Рассматриваются процессы формирования речного стока, пространственная и 
временная изменчивость его характеристик. Основное внимание уделяется физико-
географическим закономерностям формирования и распределения стока, географо-
гидрологическим методам расчета его параметров, проблема антропогенных 
изменений речного стока и методам их количественной оценки. 

Излагаются основные положения гидрологии, рассматриваются физическая 
сущность гидрологических явлений и процессов, метеорологические факторы, 
обусловливающие режим вод суши, подземные воды, и поверхностные водотоки, 
озера и водохранилища, ледники. 

Цель преподавания дисциплины – изучение будущими гидрологами основных 
положений современной гидрологии, создание базы для освоения всех специальных 
дисциплин: гидрологические расчеты, динамика потоков и русловые процессы, водно-
балансовые исследования, водохозяйственные расчеты, гидрологические прогнозы и 
др.  

Задачей курса является изучение природных вод суши: причин и 
закономерностей формирования гидрографической сети, видов и типов водных 
объектов, а также других скоплений влаги на поверхности суши и в ее толще, 
особенностей их гидрологического режима, физических явлений и процессов, в них 
протекающих, о региональных режимных особенностях водных объектов, характера и 



степени воздействия человека на водные объекты; изучение пространственно-
временных закономерностей гидрологического режима и гидрологических процессов в 
водах суши: в водных объектах разного типа (реки, озера, водохранилища, болота, 
ледники, подземные воды); воздействия хозяйственной деятельности (искусственного 
преобразования поверхности речных бассейнов, мелиорации земель, сооружения 
гидроузлов и водохранилищ, водозабора) на поверхностные и подземные воды суши, 
на гидрологический режим рек, озер, водохранилищ и подземных вод; разработка 
научных основ гидрологического мониторинга разных типов водных объектов и 
рационального использования и охраны водных ресурсов. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Влияние природных факторов на формирование стока и водный баланс 

речных бассейнов 
Атмосферные осадки: образование, влияние подстилающей поверхности, 

распределение по территории, принципы учета. Осадки в горах. Вертикальный 
плювиометрический градиент. Стокообразующие дожди: образование стока, 
характеристики дождей. Редукция осадков по площади. Редукция интенсивности 
осадков по времени. 

Снежный покров: гидрологическая роль снежного покрова, виды снега на 
равнине, режим залегания, влияние подстилающей поверхности, наблюдения за 
снежным покровом. Снежный покров в горах. Снеготаяние и водоотдача. Расчет 
снеготаяния. Образование поверхностного стока при снеготаянии. 

 
Испарение и его роль в балансе влаги 
Испарение как компонент водного баланса. Испарение с воды, снега, льда. 

Испарение с поверхности бассейнов. Транспирация. Влияние метеорологических 
условий, влажности почвы, глубины залегания подземных вод, растительности на 
суммарное испарение. Принципы и методы расчета испарения. Распределение 
испарения с воды и суши по территории. Приборы и обрудования для измерения 
испарения с поверхности бассейна реки и водной поверхности. 

 
Гидрологический режим рек, условия его формирования 
Дополнительные сведения по морфологии речных бассейнов.  
Ледники: условия образования, распространение по территории, типы ледников, 

режим, снеговая и фирновая линии. Области питания и абляции. Баланс массы 
ледника. Гидрологическая роль ледников.  Особенности режима рек с ледниковым 
питанием. Современная динамика оледенения в мире и  Казахстане. 

Снежные лавины, их классификация. Лавинная опасность. Факторы, 
определяющие лавинную опасность. Гидрологическая роль снежных лавин. 

Гидрографы стока равнинных и горных рек. Вертикальное расчленение 
гидрографов стока равнинных и горных рек по источникам питания. Изменение 
источников питания с высотой в горах Казахстана. 

  

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0133414:article


Уровень воды в реках, причины колебаний и режим стока рек. Уровенный 
режим рек. Колебания уровня, связанные и не связанные с изменением водности рек. 
Наводнения. Особенности уровенного режима рек Казахстана. 

Годовой сток, изменчивость стока, естественные регуляторы стока. Влияние 
поверхности бассейна на сток. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток 
рек. 

 
Сток рек СНГ и Казахстана 
Основные речные бассейны СНГ и Казахстана.  Особенности гидрологического 

режима рек Казахстана. Горные и равнинные реки, условия формирования стока. 
Внутренние бассейны Казахстана. Бессточные бассейны внутренних озёр. Водные 
ресурсы СНГ и Казахстана. Использование и охрана водных ресурсов. Водные 
проекты Казахстана.  

 
Тепловой режим реки 
Термический режим рек. Изменение температуры воды по длине рек и во 

времени. Уравнения теплового баланса участка реки. 
Ледовый режим рек. Процессы образования и разрушения льда. Форма ледовых 

образований. Заторы. Внутриводный лед, гипотезы его образования. Зажоры. 
 
Солевой состав рек 
Химический состав речных вод. Минерализация речных вод по О.А. Алекину.  
Ионный сток рек. Растворенные наносы, их формирование, типы. 

Территориальные особенности.  
 
Речной поток  
Силы, действующие на речной поток. Условия образования. Поперечные 

циркуляции в потоке: схемы М.С. Лелявского и А.С. Лосиевского. 
Энергия рек и речные наносы. Формирование наносов. Склоновая и русловая 

эрозия. Механизм взвешивания. Мутность воды, её изменения по сечению, длине реки, 
по фазам водного режима. Мутность рек мира и СНГ.   

 
Твердый сток рек 
Факторы формирования твердого стока и его виды. Сток взвешенных наносов.  
Влекомые наносы. Закон Эри. Гряды, стадии их развития. Аккумуляция наносов 

в устье. Формирования селей, виды, количественные характеристики селей. География 
селей. 

 
Руловые процессы и деформация русел 
Деформации речного русла. Взаимодействие русла и потока. Русловые процессы 

в устьях рек. Типы русловых процессов (ленточногрядовый.    побочный, осередковый, 
ограниченного, свободного и незавершенного меандрирования). Закономерности 
Фарга.  

 
Трансформация паводочной волны 



Распределение скорости в потоке. Движение паводочной волны. Скорость 
перемещения паводочной волны. Трансформация паводочной волны. Распределение 
скорости в потоке. 

 
Подземные воды 
Виды подземных вод. Зона аэрации. Грунтовые воды и их залегания. 

Распостранение и запасы подземных вод.  Классификация подземных вод в 
почвогрунте. Водно-физические  константы. Инфильтрация воды в почву, стадии 
инфильтрации, кривая инфильтрации. Условия залегания подземных вод. Связь 
поверхностных и подземных вод. Подземное питание водных объектов. 
Происхождение подземных вод.   

 
Режим подземных вод  
Коры выветривания. Движение подземных вод в зоне аэрации и в зоне 

насыщения. Кривая фильтрация. Фильтрационный расход по формуле Дарси, по 
формуле типа Шези. 

Взаимосвязь речных и подземных вод, гидравлические связи. Режим и 
зональность грунтовых вод. Виды зоны многолетней мерзлоты. 

Многолетняя мерзлота, ее распространение. Подземные воды зоны многолетней 
мерзлоты. Гидрологическая роль  многолетней мерзлоты. Особенности режима 
водных объектов зоны многолетней мерзлоты. 

 
Селевые потоки 
Условия образования. Количественные характеристики селей. География селей. 

Причины возникновения. Классификация селей Селевой очаг, селевой бассейн. 
Сейсмосели.  Лахары. Борьба с селями. Оползни и обвалы 

 
Особенности гидрологического режима водохранилищ 
Водохранилища речного и озерного типа. Двойственная природа водохранилищ. 

Проточность. Особенности режима. Осаждение наносов. Переформирование берегов. 
Основные особенности гидрологического режима водохранилищ. 

Характерные уровни водохранилища. Условия водообмена. Отложение наносов 
в водохранилищах. Ледовый режим. Классификация водохранилищ. Гидрохимический 
режим вод водохранилищ. Морфологические и морфометрические характеристики 
водохранилищ. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Определение гидрографических и морфометрических характеристик 

рек и их бассейнов. 
2. Вывод уравнений прямолинейной и криволинейной связи двух 

гидрометеорологических рядов. 
3. Определение средних осадков на водосборе. 
4. Определение испарения с суши по номограммам и картам изолиний. 
5. Определение испарения с водной поверхности. 

http://mudflow_phenomena.academic.ru/85/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9


6. Построение типового гидрографа. 
7. Расчленение гидрографа по источникам питания. 
8. Построение кривой и вывод уравнения инфильтрации. 
9. Расчет запасов воды в снежном покрове по материалам снегосъемки. 
10. Определение морфометрических характеристик озера. Анализ 

графика колебаний уровня озера. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Реки – продукт климата. Влияние климатических факторов и 
подстилающей поверхности на сток рек. 

2. Гидрография различных регионов Казахстана. 
3. Многолетние колебания стока рек. 
4. Проблемы охраны и рационального использования водных 

ресурсов. 
5. Проблема Каспийского моря. 
6. Проблема Аральского моря. 
7. Проблема оз. Балхаш. 
8. Анализ водных ресурсов Казахстана и отдельных его частей. 
9. Гидроэкологические проблемы в мире, СНГ, Казахстане. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ СТУДЕНТОВ 
 

1. Остаточные знания по метеофакторам речного стока. 
2. Определение слоя осадков на водосборе. 
3. Подготовка реферата о Подземных водах. 
4. Подготовка материалов снегосъемки. 
5. Подготовка к рубежному контролю №1. Сдача реферата. 
6. Режим стока рек. 
7.  Определение прямолинейной зависимости. 
8. Подготовка реферата о твердом стоке рек. 
9. Остаточные знания об инфильтрации воды в почву, 

аналитическое выражение. 
10.  Подготовка к рубежному контролю. Контрольная работа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Гидрометрия» - один из наиболее разработанных и выделившихся в форме особой 
научной дисциплины, раздел гидрологии. 

Данная дисциплина имеет существенное значение для подготовки 
конкурентоспособных специалистов, так как на ней базируются многие обязательные 
профессиональные дисциплины (гидрологические расчеты, гидрологические 
прогнозы, основы гидротехники, водное хозяйство и водохозяйственные расчеты). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
принципы организации и задачи гидрометрических исследований, устройство и 

принципы действия основных приборов, методику производства наблюдений за 
жидким и твердым стоком, химическим составом и загрязнением природных вод и 
другими гидрометеорологическими элементами, оборудование всех гидрометрических 
пунктов наблюдений, существующие методы подсчета стока воды и наносов, 
применение аэрометодов в гидрометрических исследованиях, современные методы 
автоматизации получения, сбора, контроля и обработки данных гидрометрических 
наблюдений. 

Уметь: 
- подготовить необходимые приборы, производить все основные виды полевых 

гидрометрических работ и обработку материалов наблюдений, а также применять 
полученные знания при изучении других дисциплин. 

Приобрести практические навыки: 
- обращения с приборами и производства полевых гидрометрических работ в 

летних и зимних условиях на различных водных объектах (малой, большой реках, 
озере), а также  обработки полевых материалов и подготовки их к публикации. 

Кроме того, студент должен быть компетентным в принципах организации и 
задачах гидрометрических исследований для научных и практических целей; в 
различных методах подсчета годового стока рек в перспективах развития 
гидрометрических исследований. 

Преподавание дисциплины формирует следующие компетенции:  



инструментальные: Имеет представление об основных учениях в области 
естественных и социально-экономических наук, способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, умеет использовать методы этих наук в различных 
видах профессиональной деятельности; 

межличностные: Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

системные: Способен представлять современную научную картину мира на 
основе знаний основных положений, законов и методов естественных наук; готов к 
освоению новой техники, новых методов и новых технологий; 

предметные компетенции: Уметь организовывать гидрологическую сеть 
наблюдений; проводить контроль за качеством работы сети гидрологических станций 
и постов; осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической информации и ее 
анализ; осуществлять организацию и проведение специальных гидрометрических 
наблюдений. 

Пререквизиты дисциплины: Изучение дисциплины в основном базируется на 
знаниях: 

- Математики; 
- Физики; 
- Химии; 
- Информатики; 
- Экологии; 
- Основ геодезии и картографии;  
- Общей гидрологии; 
- Общей метеорологии. 
Постреквизиты дисциплины:  
- Гидрология рек;  
- Гидрологические расчёты; 
- Гидрологические прогнозы; 
- Воднобалансовые исследования;  
- Водное хозяйство и водохозяйственные расчёты; 
- Водно-технические изыскания и др. 
Программа практики рассчитана на использование знаний, полученных в 

процессе изучения данного курса. 
Цель преподавания дисциплины: научить студентов-гидрологов  методически 

правильно и на современном научно-производственном уровне организовывать и 
проводить полевые стационарные и экспедиционные гидрометрические исследования, 
камеральную обработку, анализ, обобщение полученных полевых материалов и 
подготовку их к публикации. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Теоретический материал по дисциплине включает 16 разделов: 

№ Название тем 
1 Введение 
2 Изучение уровенного режима 



3  Промеры глубин 
4 Измерение скоростей течения воды 
5 Измерение расходов воды. 
6 Связь между расходами и уровнями воды и подсчеты стока воды 
7 Изучение стока наносов и донных отложений 
8 Наблюдения за химическим составом, качеством воды и 

гидрохимическим режимом рек 
9 Измерение направлений течений 

10 Наблюдения за температурой, цветом и прозрачностью воды 
11 Наблюдения за ледовым режимом 
12 Наблюдения за волнением 
13 Автоматизация гидрологической сети. Механизированная обработка 

результатов наблюдений.     
14 Применение аэрометодов в гидрометрии. 
15 Госучет вод и водный кадастр 
16 Метрологическое обеспечение гидрометрических измерений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
«Гидрометрия» - одна из базовых дисциплин при обучении студентов по 

специальности «Гидрология», знания которой используются большинством других 
дисциплин гидрологического цикла. 

В курсе лекций по дисциплине «Гидрометрия» рассматриваются следующие 
вопросы: значение гидрометрии для хозяйственной деятельности, основные принципы 
современной организации гидрометрических исследований в СНГ и в Республике 
Казахстан; государственный учёт вод и водный кадастр; цели и задачи водомерных 
наблюдений, устройство водомерных постов; методы и приборы для измерения 
глубин, способы производства промеров; общие сведения о движении воды в 
русловых потоках; распределение скоростей течения по глубине и ширине потока, 
методы и приборы для измерения скоростей течения. Расход воды, модель расхода, 
методы определения расходов воды, измерение расходов воды гидрометрической 
вертушкой и другими методами, методы вычисления измеренных расходов воды, 
построение кривых расходов воды и их назначение; распределение наносов в живом 
сечении, приборы для взятия взвешенных наносов, приборы для учета донных 
наносов; определение химического состава воды в полевых условиях и в лаборатории,  
порядок и сроки взятия проб на химический анализ, загрязнение природных вод. 
Обобщение гидрометрических материалов наблюдений и исследований; подготовка их 
к публикации. 

Содержание дисциплины максимально ориентировано на рассмотрение общих 
гидрологических понятий, определений, современных методов и приборов для 
проведения гидрометрических работ. 

Цель преподавания дисциплины: научить студентов - гидрологов методически 
правильно и на современном научно-производственном уровне организовывать и 



проводить основные полевые стационарные и экспедиционные гидрометрические 
исследования, камеральную обработку, анализ, обобщение полученных полевых 
материалов и подготовку их к печати. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- научить студентов правильно выбирать участки на водных объектах для 

организации различных гидрометрических работ;  
- дать устройство, принцип работы различных приборов, установок, 

оборудования для гидрометрических измерений; 
 - изложить существовавшие ранее, существующие и перспективные методы 

гидрометрических измерений ряда характеристик водных объектов (расходов воды и 
наносов, химического состава воды, механического состава наносов и донных 
отложений и т.п.); 

- научить приемам, методам первичной и специальной обработки, а также 
подготовки к публикации гидрометрических данных; 

- ознакомить с составлением водного кадастра, приемам и методам хранения 
информации; 

- ознакомить с метрологическим обеспечением и контролем гидрологических 
наблюдений; 

- дать понятие о мониторинге состояния окружающей среды и роли 
гидрометрических измерений в нем. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Изучение уровенного режима 
Цели и задачи водомерных наблюдений. Принципы устройства водомерных 

постов. Выбор места для гидрологических постов. Классификация гидрологических 
постов по целевому назначению, по продолжительности действия и по способу 
устройства; основные их типы, простые гидрологические посты (реечные, свайные, 
смешанные). Система отсчетов и отметок на водомерном посту. Передаточные 
водомерные посты. Самопишущие водомерные посты. Приборы и устройства для 
регистрации максимальных и минимальных уровней. Организация водомерных 
наблюдений. Техническое дело поста. Визуальные наблюдения на посту. Обработка 
водомерных наблюдений. 

 
Промеры глубин 
Сущность и задачи промерных работ. Методы и приборы для измерения глубин. 

Способы производства промеров. Источники возможных ошибок при производстве 
промерных работ. Обработка материалов промерных работ. Обработка журнала 
промеров, построение поперечного и продольного профилей реки, плана русла в 
изобатах и горизонталях. 

 
Измерение скоростей течения воды 
Цель измерения скоростей. Общие сведения о движении воды в русловых 

потоках. Распределение скоростей течения по глубине и ширине потока. 



Методы и приборы для измерения скоростей течения. Гидрологические 
вертушки. Тарирование гидрометрических вертушек. Ошибки измерения скорости 
вертушками. Поплавки. Гидрометрические трубки. Определение скорости течения 
реки путем регистрации силового воздействия потока на тело. Измерение скорости 
течения приборами, основанными на принципе теплообмена. Определение скорости 
течения объемным методом. Измерение скоростей течения бесконтактными с потоком 
методами. 

 
Измерение расходов воды. 
Общие понятия о применяемых методах определения расходов воды. Цели и 

задачи определения расходов воды. Модель расхода воды. Выбор участка реки. 
Оборудование гидрометрических створов. Измерение расхода воды с помощью 
гидрометрических вертушек. Состав работ при измерении расхода воды вертушкой. 
Особенности измерения расхода в зимних условиях. Детальный и основной методы 
измерения расхода воды гидрометрической вертушкой. Вычисление расхода воды, 
измеренного гидрометрической вертушкой. Анализ различных методов вычислений 
расхода воды, их точность. Ускоренные (сокращенные) методы измерения расхода 
воды гидрометрической вертушкой. Применение интерполяционно-гидравлической 
модели расхода воды и репрезентативных элементов для ускоренных измерений 
расходов воды.  

Определение расходов воды другими методами. Определение расхода воды 
акустическими доплеровскими профилографами «Stream Pro», «Rio Grande» и др. 
Определение расхода воды по площади поперечного сечения потока и средней 
скорости, вычисленной по формуле Шези. Мерные лотки и водосливы. Измерение 
расходов воды на малых реках. Измерение расхода воды поверхностными и 
глубинными поплавками, их обработка. Определение расхода воды объемным 
методом, методом смешения, аэрометодами. Точность измерения расхода воды 
различными методами. 

 
Связь между расходами и уровнями воды и подсчеты стока воды 
Общие сведения о кривых расходов воды и подсчёт стока при однозначной 

зависимости между расходами и уровнями воды. Анализ полевых материалов перед 
подсчетом стока. Построение кривых расходов воды. Свойства кривых расходов, 
площадей и скоростей. Подсчет стока по среднесуточным уровням. Способы 
экстраполяции кривых расходов воды.  

Способы подсчёта стока при нарушении однозначных связей между расходами и 
уровнями воды. Нарушение однозначных связей между расходами и уровнями воды и 
причины, их вызывающие. Устойчивые и неустойчивые связи. Паводочные петли. 
Подсчет среднесуточных расходов воды в зимний период, при зарастании русла,  при 
деформации русла, при переменном подпоре. Подготовка к опубликованию данных о 
расходах воды. 

 
Изучение твердого стока и донных отложений. 
Общие понятия о твёрдом стоке. Общие сведения о речных наносах. 

Распределение наносов в живом сечении потока. Изучение стока взвешенных наносов. 



Приборы для отбора проб на мутность. Выбор места, сроки и взятие единичных проб 
на мутность. Измерение расхода взвешенных наносов точечным, суммарным и 
интеграционным способами. Точность методов измерений. Обработка измеренных 
расходов взвешенных наносов, составление таблицы измеренных расходов наносов. 
Вычисление стока взвешенных наносов. 

Измерение стока влекомых наносов, изучение донных отложений. Приборы для 
учета влекомых наносов. Измерение и вычисление расходов влекомых наносов. 
Точность измерений расходов. Вычисление стока влекомых наносов. 

Определение механического состава донных отложений. Приборы для отбора 
проб. Методика отбора проб. Первичная обработка проб. Обработка проб для 
определения механического состава взвешенных, влекомых наносов и донных 
отложений в полевых и стационарных условиях. Подготовка к публикации сведений о 
наносах. 

 
Наблюдения за химическим составом, качеством воды и гидрохимическим 

режимом рек. 
Выбор пунктов наблюдений. Оборудование, приборы, полевая химическая 

лаборатория. Порядок и сроки взятия проб на химический анализ. Определение 
химического состава воды в полевых условиях (у объекта) и в лаборатории. Сведения 
о химическом составе воды в опубликованных материалах наблюдений. Загрязнение 
природных вод. Наблюдения за качеством воды. Определение расхода растворенных 
веществ. 

 
Измерение направлений течений. 
Измерение направлений и скоростей течения поплавками. Разбивка и 

закрепление створов. Типы применяемых поплавков. Графическое определение 
скорости и направления. 

Измерение направлений и скоростей течений приборами. Типы применяемых 
приборов, их устройство и точность измерений.  

 
Наблюдения за температурой, цветом и прозрачностью воды 
Порядок наблюдений за температурой воды, применяемые приборы и методы, 

точность измерений. Обработка результатов наблюдений за температурой воды.  
Методика, приборы и оборудование для определения прозрачности и цвета 

воды. Обработка результатов наблюдений. 
 
Наблюдения за ледовым режимом 
Виды ледовых явлений и ледяных образований. Наблюдения за ледовой 

обстановкой и ледовыми явлениями на гидрологических станциях и постах. Состав 
наблюдений, условные знаки для картирования ледовой обстановки. Измерения 
толщины льда и снега на льду. Применяемые приборы и оборудование. Ледомерные 
съёмки. Наблюдения за образованием внутриводного льда, шугообразованием и 
шугоходом. 

 
Наблюдения за волнением 



Организация береговых наблюдений за волнением.  Волномерные вехи, 
волномеры и самописцы волнения для наблюдений в прибрежной зоне. Наблюдения в 
открытой части озер и водохранилищ.  

 
Автоматизация гидрологической сети. Механизированная обработка 

результатов наблюдений. 
Возможная схема комплексной автоматизации Гидрометслужбы. Устройство 

автоматических гидрологических установок. Запись и передача результатов 
наблюдений и измерений. Обработка результатов с помощью персональных 
компьютеров. Ознакомление с программами в области автоматизации сбора, контроля 
и обработки данных гидрологических наблюдений, составленными с учетом 
последних достижений в данной области, например с программным комплексом реки-
режим и др.  

 
Применение аэрометодов в гидрометрии 
Измерение скоростей и направления течения. Измерение расходов воды 

аэрометодами. Аэровизуальные наблюдения за ледовой обстановкой. Определение 
границ речных разливов. 

 
Госучет вод и водный кадастр. 
Государственный учет вод и их использования  по количественным показателям. 

Основные звенья Государственного учет вод (ГУВ) и его информационное 
обеспечение. Государственный водный кадастр (ГВК), его разделы и подразделы. 
Издания ГВК, хранение информации. 

 
Метрологическое обеспечение гидрологических наблюдений. 
Организация работ по метрологическому обеспечению гидрологических 

наблюдений. Основные характеристики измерений и обеспечение их единства. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

1. Условные обозначения, точность и размерность основных характеристик, 
применяемых в гидрометрии. 

2. Обработка книжки для записи гидрологических наблюдений КГ-1М(н). 
3. Определение средних и крайних дат гидрометеорологических элементов и 

явлений  (на примере характерных расходов воды за  многолетний  период). 
4. Составление комплексного графика результатов гидрометеорологичес-ких 

наблюдений. 
5. Построение профиля поперечного сечения реки и определение 

морфометрических характеристик русла (КГ-2). 
6. Обработка расхода воды, измеренного гидрометрической  вертушкой, 

аналитическим способом 
7. Обработка расхода воды, измеренного поверхностными поплавками (КГ-

7М(н)). 



8. Построение кривых повторяемости и продолжительности среднесуточных 
уровней воды за год. 

 9. Построение графика соответственных уровней воды. 
10. Обработка расхода воды, измеренного вертушкой, различными методами. 
11. Построение кривых расходов воды и подсчет стока. 
12. Экстраполяция кривой расходов воды различными способами. 
13. Обработка измеренного расхода взвешенных наносов. 
14. Вычисление стока взвешенных наносов  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Обзор и оценка новой техники и методов, применяемых при 
гидрометрических работах. 

2. Анализ гранулометрического состава наносов по конкретному 
гидрологическому посту в годы различной водности. 

3. Исследование деформации русла с использованием профилей поперечного 
сечения реки и кривых расходов воды и др. 

4. Решение нестандартных гидрометрических задач. 
5. Составление реферата «Описание и принцип действия современных 

гидрометрических приборов по одному из элементов режима водного объекта». 
6. Описание и анализ способов подсчета стока при неоднозначной зависимости 

Q=f(H). 
7. Изучение основных правил техники безопасности при проведении 

гидрометрических работ. 
8. Описание одной из программ в области автоматизации сбора, контроля и 

обработки данных гидрологических наблюдений. 
9. Измерение элементов режима водных объектов аэрометодами. Методы 

дешифрирования аэрофотоснимков. 
10. Составление реферата «Методы оценки качества воды водных объектов». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Гидрологические расчеты» является одной из основных дисциплин 

гидрологического цикла, обеспечивающих подготовку студентов по специальности: 
«5В061000 – Гидрология». 

В дисциплине рассматриваются существующие методы расчета гидрологических 
характеристик при наличии, недостаточности и отсутствии данных гидрометрических 
наблюдений, исследуются связи гидрологических параметров с основными физико-
географическими факторами, определяющими их режим и величину. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  
Способы расчета средних и обеспеченных величин годового, максимального и 

минимального стока, внутригодового распределения стока, твердого стока для случаев 
наличия и отсутствия  данных гидрометрических наблюдений, с учетом 
хозяйственного воздействия человека на различные стороны гидрологического 
процесса.  

Уметь: 
- производить гидрологические и водохозяйственные расчеты для 

различных народнохозяйственных целей (водоснабжения, проектирования и 
эксплуатации гидротехнических сооружений, гидроэнергетики и т.д.) Методами, 
наиболее широко используемыми в практике. 

Приобрести практические навыки: 
- производства вычислительных работ (в т.ч. И на пэвм), графических работ, 

а также статистической оценки результатов вычислений. 
Кроме того, студент должен быть компетентным в решении задач по 

определению расчетных характеристик стока водотоков при научно-
исследовательских и проектных разработках и иметь представление о существующих 
методах, редко применяемых в практике из-за своей сложности.  

Курс «Гидрологические расчеты» в большом объеме использует методы 
математической статистики и теории вероятностей, а также методы анализа 
вычислительной математики и математического моделирования. 



Изучение предмета базируется на знание следующих дисциплин: 
Пререквизиты: 
-    Математическая статистика и теория вероятностей; 
-    Гидрология суши; 
– Гидрофизика; 
– Гидрометрия; 
– Общая гидрология.  
Постреквизиты: 
- Математические методы обработки гидрологической информации; 
- Гидрологические прогнозы. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Теоретический материал по дисциплине включает введение  8 разделов: 

№ Название разделов 
1 Физико-географические факторы формирующие расчетные 

характеристики стока воды 
2 Методы анализа и расчетов речного стока 
3 Способы обобщения гидрологических характеристик 
4 Расчет годового стока 
5 Внутригодовое распределение стока 
6 Минимальный сток 
7 Максимальный сток 
8 Расчет стока наносов 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания дисциплины: подготовка гидрологов, способных 

самостоятельно осуществлять расчеты и усовершенствовать существующие или 
разрабатывать новые методы определения расчетных гидрологических характеристик, 
необходимых для обеспечения нужного строительного проектирования при создании 
объектов водопотребления и водопользования. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- научить студентов  анализировать природные закономерности и процессы 

формирования жидкого и твердого стока. 
 - изложить существующие и перспективные методы гидрологических расчетов. 
- научить студентов производить расчеты различных гидрологических 

характеристик (уровней воды, стока воды и наносов и др.) При наличии, 
недостаточности и отсутствии данных наблюдений, используя при этом методы, 
применяемые в практике гидрологических расчетов  а также уметь анализировать 
полученные результаты.  

Основная задача дисциплины «гидрологические расчеты» заключается в 
получении количественных характеристик, описывающих гидрологические явления и 



процессы на основании прошлого и настоящего состояния водных объектов с учетом 
хозяйственной деятельности человека и климатических изменений. Полученные 
количественные и режимные показатели водных объектов широко используются в 
различных отраслях экономики – при проектировании, строительстве и эксплуатации 
гидротехнических сооружений, мостов, водоотоводов, лэп, и т.д. Оценка водных 
ресурсов регионов и рациональное их использование проведение различных 
водохозяйственных мероприятий невозможны без расчетных стоковых характеристик 
водотоков. Изменение величин характеристик сток арек и размеров водоемов 
обусловлено изменениями климатических условий и повсеместной деятельностью 
человека. В связи с этим ряд положений дисциплины основывается на результатах 
исследований смежных с гидрологией дисциплин – география, метеорология и др.  

Содержание курса и этапы развития дисциплины связаны с развитием 
гидрологии в целом и задач экономического развития в различные исторические 
периоды. Основным этапом истории развития дисциплины стало использование 
методов математической статистики и теории вероятностей для решения задач оценки 
количественных характеристик водотоков на перспективу. Данные направления в 
гидрологических расчётах наиболее активно начали разрабатываться в прошлом 
столетии в государственном гидрологическом институте (г.санкт-петербург). При 
участии известных ученых института и других организаций того периода были 
разработаны нормативные документы для расчета характеристик годового, 
внутригодового, максимального и минимального стока. В них вошли методы расчета 
разработанные в.г.андреяновым, а.м.владимировым, к.п.воскресенским, л.н.поповым, 
а.а.соколовым и др. Большую научную организационнную работу осуществили 
а.и.чеботарев и в.а.урываев. Огромную роль в выработке стратегии и направлений 
исследований в области гидрологии играют гидрологические съезды.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Физико-географические факторы формирующие расчетные 

характеристики стока воды 
Факторы речного стока. Анализ водного баланса речного бассейна. 

Климатические факторы и факторы подстилающей поверхности. Стокооборазующие 
факторы. Косвенные факторы. Влияние хозяйственной деятельности на сток рек. 

 
Методы анализа и расчетов речного стока 
Генетический анализ гидрологической информации. Вероятностно-

статистические методы анализа гидрологических характеристик. Параметры кривых 
распределения вероятностей. 

 
Способы обобщения гидрологических характеристик 
Карты стока, их точность. Зональность в распределении стока. Точность карты 

стока для малых бассейнов в горных районах засушливых территорий. Районирование 
территории. 

 
Расчет годового стока 



Факторы формирования годового стока. Расчет нормы стока при достаточном 
периоде гидрологических наблюдений. Оценка репрезентативности ряда наблюдений. 
Цикличность колебаний стока. Синхронность и асинхронность колебаний годового 
стока по территории. 

Статистический анализ структуры рядов стока. Расчет нормы стока и оценка ее 
точности при достаточном периоде наблюдений.  

Расчет нормы годового стока при недостаточности данных. Определение нормы 
годового стока при отсутствии гидрологических данных. Определение расходов воды 
расчетной обеспеченности.  

Определение параметров кривой обеспеченности годового стока при 
недостаточности и отсутствии данных.  

 
Внутригодовое распределение стока 
Цель и задачи расчета внутригодового распределения стока. Влияние факторов и 

хозяйственной деятельности на сезонное распределение стока.  Расчет 
внутригодового распределения стока при наличии гидрологических данных.  

Определение внутригодового распределения стока при недостаточности и 
отсутствии гидрологических данных. Расчет суточного распределения стока. 
Коэффициент естественной зарегулированности стока. 

 
Минимальный сток 
Значение минимального стока в хозяйственной деятельности человека. 

Принципы выделения периодов низкого стока и особенности его формирования. 
Определение сроков и продолжительности меженных периодов.  

Основные положения расчета минимального стока при наличии и 
недостаточности гидрологических данных. Расчет минимального стока при отсутствии 
гидрологических данных. 

 
Максимальный сток 
Основные понятия и характеристики. Значение максимальных расходов воды 

для строительного проектирования. Катастрофические наводнения. Определение 
параметров кривых обеспеченности максимального стока при наличии длительного 
периода наблюдений. Учет выдающихся максимальных расходов. Гарантийная 
поправка. 

Приведение параметров кривых обеспеченности максимальных расходов воды к 
длительному периоду. Расчет максимального стока при отсутствии гидрологических 
наблюдений. Схема максимального стока. Генетическая формула стока. Редукция 
максимальных модулей стока паводков (половодья).  

Максимальный сток половодий. Расчет максимальных расходов при отсутствии 
гидрологических данных.  

Максимальный сток дождевых паводков. Формулы расчета максимального стока 
паводков. Методы построения гидрографов стока половодий и паводков.  

 
Расчет стока наносов 



Факторы, определяющие сток наносов. Распределение мутности рек по 
территории. Расчет стока взвешенных наносов. Расчет стока влекомых наносов. 
Определение объема наносов. Определение характеристик селевых паводков. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Расчет нормы годового стока при наличии материалов наблюдений. 

Построение и анализ разностей интегральной кривой стока. 
2. Определение нормы годового стока при коротких рядах наблюдений. 
3. Вычисление параметров и построение кривой обеспеченности средних 

годовых расходов воды при наличии материалов наблюдений. 
4. Расчет внутригодового распределения стока при наличии материалов 

наблюдений (по в.г. Андриянову). 
5. Расчет внутригодового распределения стока при отсутствии материалов 

наблюдений. 
6. Расчёт минимального стока при наличии и отсутствии материалов 

наблюдений. 
7. Расчет максимальных расходов воды с учетом выдающихся максимумов. 
8. Расчет гидрографов весенних половодий. 
9. Расчёт максимальных расходов воды дождевых паводков при отсутствии 

материалов наблюдений по эмпирической редукционной формуле гги и по формуле 
предельной интенсивности стока. 

10. Вычисление нормы стока взвешенных наносов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 
1. Гидрографические характеристики рек и их бассейнов. 
2. Гидрометеорологические характеристики речных бассейнов. 
3. Карты изолиний стока. Районирование территорий. 
4. Определение максимальных расходов воды. 
5. Водный режим рек. Гидрограф стока. 
6. Генетический метод построения гидрографов (метод изохрон). 
7. Математическое моделирование гидрографов стока. 
8. Расчет максимальных уровней воды рек и озер. 
9. Графическая обработка гидрологических данных. 
10. Основные характеристики стока. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая и речная гидравлика, их место в системе наук, задачи. Краткие 
исторические сведения. Значение для гидрологической системы наук и практики. 
Методы изучения гидравлики.  

Общая и речная гидравлика является прикладной дисциплиной, непосредственно 
используемой гидрологами в практической работе.  

При изучении дисциплины  
студент должен знать: 
- основные законы покоя и движения жидкости, энергетическое 

истолкование процессов, происходящих при движении воды в каналах, реках, 
трубопроводах; 

- о гидравлических сопротивлениях при движении жидкости; 
- получить знания для проведения гидравлических расчетов для рек, 

каналов, гидротехнических (ГТС) и гидрометрических (ГМС) сооружений. 
Уметь: 
- производить гидравлические расчеты по определению положения кривых 

свободной поверхности потока в реках и каналах при различных видах движения в 
них, по определению сечения каналов, определению размеров ГТС, ГМС, определять 
пропускную способность реки при слиянии и делении потоков. 

- оформлять расчеты в виде пояснительных записок; 
- анализировать результаты расчетов для выбора и обоснования 

окончательных результатов. 
Получить навыки: 
- определения гидростатического давления воды на ГТС, ГМС, определения 

расходов воды в каналах, реках; 
- решения практических задач с применением закона Архимеда, уравнений 

Бернулли и неразрывности. 
Студент должен быть компетентным: 
- в расчетах при неустановившемся движении в реках и каналах; 



- в расчетах истечения через малые отверстия и насадки; 
- в расчетах трубопроводов; 
- в определении пропускной способности реки при слиянии и делении 

потоков (бифуркации) 
Преподавание дисциплины формирует следующие компетенции. 
- Общие компетенции: 
инструментальные: Владеет современными информационными средствами и 

технологиями для решения гидрометеорологических задач и умеет работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях. 

межличностные: Способен к межличностной и межкультурной коммуникации 
на основе толерантности и уважения к казахскому языку, как государственного языка 
и к русскому языку, как средству межнационального общения; Умеет работать в 
команде, руководить людьми и подчиняться.  

системные: Способен понимать цели, методологию и методы 
профессиональной деятельности гидролога; Знает и понимает физические и 
химические процессы, протекающие в атмосфере и гидросфере; способен 
устанавливать эмпирические зависимости и закономерности. 

Предметные компетенции: Умеет организовать гидрологическую сеть 
наблюдений; проводить контроль за качеством работы сети гидрологических станций 
и постов; осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической информации и ее 
анализ; Имеет представление о фундаментальных исследованиях и современных 
проблемах в области гидрометеорологической науки: определения загрязнения водных 
объектов, умеет производить гидрологические расчеты и анализ полученных 
результатов; Владеет методикой географической и социальной мобильности. 

Пререквизиты: 
• Высшая математика; 
• Физика; 
• Теоретическая механика, которая Учебным планом 050610 – Гм не 

предусмотрена, а поэтому приходится объяснять необходимые ее элементы. 
Постреквизиты: - последующие дисциплины: 

• Гидрология суши; 
• Гидрометрия; 
• Гидрофизика; 
• Водно-технические изыскания; 
• Гидротехника; 
• Динамика русловых потоков; 
• Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 
1 Гидростатика и основы плавания тел 
2 Кинематика и динамика жидкости 
3 Уравнение Д.Бернулли 



4 Режимы движения жидкости 
5 Потери напора по длине 
6 Равномерное движение воды в открытых руслах 
7 Неравномерное плавно изменяющееся движение воды в открытых 

руслах 
8 Неравномерное движение воды в реках 
9 Истечение жидкости из отверстий и насадков 
10 Водосливы и движение потоков через сооружения 
11 Гидравлический прыжок и сопряжение бьефов 
12 Неустановившееся безнапорное движение воды 
13 Некоторые вопросы бифуркационных и устьевых участков рек 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Общая и речная гидравлика является прикладной дисциплиной, непосредственно 

используемой гидрологами в практической работе.  
Общая и речная гидравлика базируется на курсах высшей математики, физики и 

теоретической механики, последняя учебным планом не предусмотрена, поэтому по 
мере изложения курса необходимые вопросы теоретической механики поясняются 
преподавателем. 

Знания общей и речной гидравлики помогают в изучении целого ряда вопросов 
гидрометрии, гидрологии суши, гидрофизики,  и подготавливают базу для изучения 
таких специальных дисциплин, как «Основы гидротехники»,  «Динамика потоков и  
русловые процессы», «Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты». 

Цель преподавания Общей и речной гидравлики – изучение законов 
равновесия и движения жидкости  в открытых руслах и напорных системах. При этом 
особо обращается внимание на движение воды в реках при изменении естественных 
условий, прежде всего, гидротехническими сооружениями,  на изучение особенностей 
гидравлики бифуркационных и устьевых участков рек. 

Задачи изучения гидравлики: 
Получить: 
- знания по покоящейся жидкости, гидростатическому давлению и его 

распределению на поверхности; 
-  понятия и определения, выводы и пояснения к основным уравнениям по 

основным законам движения воды в различных руслах;  
- рассмотреть вопросы о силах сопротивления при движении жидкости и пути их 

учета при проведении гидравлических расчетов; 
- знания по выполнению расчетов движения воды в напорных трубопроводах, в 

открытых руслах, при истечении через отверстия и насадки, перетекания воды через 
водосливы, по построению кривых свободной поверхности потока в каналах и реках, 
расчетов сопряжения бьефов, о делении расхода воды при разветвлении русла и на 
устьевых участках рек. 

студент должен знать: 



- основные законы покоя и движения жидкости, энергетическое 
истолкование процессов, происходящих при движении воды в каналах, реках, 
трубопроводах; 

- о гидравлических сопротивлениях при движении жидкости; 
- получить знания для проведения гидравлических расчетов для рек, 

каналов, гидротехнических (ГТС) и гидрометрических (ГМС) сооружений. 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Гидростатика и основы плавания тел 
Основные физические свойства жидкости. Особые состояния жидкости. 

Идеальная и реальная жидкости. Вязкость. Силы, действующие на жидкость. 
Гидростатическое давление, его свойства. Дифференциальные уравнения 

равновесия жидкости Л. Эйлера, их интегрирование. Основное уравнение 
гидростатического давления. Гидростатическое давление в точке. Пьезометрическая 
высота, напор. Вакуум. Потенциальная энергия жидкости. Потенциальный напор. 

Суммарное гидростатическое давление на плоские поверхности. Центр давления. 
Эпюры гидростатического давления.  

Основы плавания тел. Условия плавучести и равновесия плавающих тел. 
Остойчивость. Метацентр.  

 
Кинематика и динамика жидкости 
Движение элементарной частицы жидкости. Векторные и скалярные поля. 

Методы изучения движения жидкости - Лагранжа, Эйлера. 
Основные понятия и определения гидродинамики: линия тока и элементарная 

струйка, поток, скорость, живое сечение, расход, гидравлический радиус, уклон. 
Эпюра скорости. 

Классификация типов движения: установившееся и неустановившееся, напорное 
и безнапорное, параллельно струйное, плавно и резко изменяющиеся,  равномерное и 
неравномерное. 

Законы сохранения массы, количества движения, энергии. Дифференциальное 
уравнение неразрывности. Уравнение неразрывности для потока жидкости в случае 
установившегося  движения. Количество движения и кинетическая энергия потока 
жидкости. 

 
Уравнение Д.Бернулли  
Уравнение Д.Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной 

жидкости. Геометрическая и энергетическая интерпретации уравнения Д. Бернулли. О 
распределении давления в живых сечениях и о коррективах кинетической энергии, 
количества движения. Полный напор. Уравнение Д.Бернулли для потока жидкости. 
Гидравлический и пьезометрический уклоны. Условия и методика применения 
уравнения Д. Бернулли. 

 
Режимы движения жидкости 



Опыты О. Рейнольдса. Критическая скорость. Число Рейнольдса, его верхнее и 
нижнее критические значения. Сведения о потерях напора. Основное уравнение 
равномерного установившегося движения. 

Осредненные, пульсационные, местные (мгновенные) скорости в потоке. 
Распределение скоростей и касательных напряжений в ламинарном и турбулентном 
потоках. Пограничный слой. Шероховатости, гидравлически гладкие и шероховатые 
поверхности.  

 
Потери напора по длине 
Формулы Дарси и Дарси- Вейсбаха. Коэффициент Дарси. Исследования 

И.Никурадзе и Зегжды.  Местные потери напора. Теорема Борда. 
Принцип наложения (сложения) потерь. Коэффициент сопротивления системы. 

Классификация трубопроводов. Гидравлические расчеты коротких и длинных 
трубопроводов. 

 
Равномерное движение воды в открытых руслах 
Формула Шези. Эмпирические формулы для определения коэффициента Шези.  

Модуль расхода и модуль скорости. Гидравлические элементы живого сечения потока 
в каналах.  

Основные задачи гидравлического расчета каналов при равномерном движении. 
Допустимые скорости течения в каналах. Метод допустимых скоростей. Расчет 
естественных русел при равномерном движении. 

 
Неравномерное плавно изменяющееся движение воды в открытых руслах 
Категории русел по уклону дна. Призматические и непризматические русла. 
Типы открытых русел. Характеристика и условия неравномерного движения в 

них.   
Удельная энергия сечения. График   Э = f (h), его анализ. Критические глубина, 

скорость, уклон, их определение. 
Спокойное, бурное и критическое состояние потока. Число Фруда. Случаи  

неравномерного движения, встречающиеся в практике.  
Дифференциальное уравнение неравномерного движения. Исследование форм 

кривых свободной поверхности потока. Приведение к виду удобному для 
интегрирования. 

Методы интегрирования уравнения неравномерного движения. Методы 
Н.Н.Павловского, Б.А. Бахметева и др.  

 
Неравномерное движение воды в реках 
Общая характеристика движения воды в реках. Разбивка водотока на расчетные 

участки. Основное уравнение неравномерного установившегося движения воды в 
реках. 

Модуль сопротивления русла. Постулат инвариантности модуля сопротивления. 
Построения графика F = f ( Z ) . Способы построения кривых свободной поверхности.  



Методы А.Н.Рахманова,  Павловского Н.Н. и др. для построения кривых 
свободной поверхности потока в реках. Построение кривых свободной поверхности в 
руслах с поймами, при делении русла на рукава. 

О построении кривых свободной поверхности в реках в зимних условиях.  
 
Истечение жидкости из отверстий и насадков 
Малые отверстия в тонкой стенке, истечение при постоянном напоре. Типы 

сжатия струи. Истечение из малого отверстия в атмосферу и под уровень. 
Коэффициенты сопротивления, сжатия, скорости и расхода.  Истечение из большого 
отверстия. 

Гидравлические насадки, их типы. Истечение из насадков в атмосферу, под 
уровень жидкости, расчеты. Практика  применения насадков.  

 
Водосливы и движение потоков через сооружения 
Определение водослива. Терминология и классификация водосливов. Водослив 

как гидротехническое сооружение. Форма и траектория сливной струи. Водосливы в 
тонкой стенке. Прямоугольный, треугольный, трапецеидальный и другие виды 
отверстий водосливов. Расчетные формулы. Коэффициент расхода, учет бокового 
сжатия и скорости подхода. Условия затопления. Влияние наклона стенки на величину 
коэффициента расхода. Применение водосливов в гидрометрической практике. 
Вычисление погрешностей при определении расхода.  

Водосливы практических профилей. Определение коэффициента расхода. Учет 
бокового сжатия и скорости подхода. Условия затопления. Безвакуумные и вакуумные 
водосливы, их применение. 

Водослив с широким порогом. Расчетная формула водослива. Условия 
затопления водослива. Новые исследования водосливов с широким порогом. 

Гидрометрические лотки. Гидравлический расчет, условия затопления. 
Расчет ширины водосливных пролетов, пролетов мостов и размеров 

безнапорных труб. 
 
Гидравлический прыжок и сопряжение бьефов 
Гидравлический прыжок, его структура, размеры. Условия возникновения, 

основное уравнение прыжка. Прыжковая функция. 
Сопряженные глубины прыжка. Потери энергии в прыжке. Высота и длина 

прыжка. Виды прыжков.  
Типы сопряжения бьефов. Определение глубины в сжатом сечении. Значение 

затопления прыжка.  
О гашении избыточной энергии в нижнем бьефе сооружений. Методы гашения 

энергии в нижнем бьефе. Определение размеров водобойних колодцев и стенок. 
 
Неустановившееся безнапорное движение воды 
Общие указания о неустановившемся безнапорном движении  воды. 

Классификация волн, условия их образования. Скорость распространения волн, 
волновой расход.  



Уравнение динамического равновесия и уравнение неразрывности для 
неустановившегося движения в открытых руслах. Уравнения Сен-Венана.  

Особенности движения паводковых волн. Правила о трех максимумах, скорость 
распространения максимального расхода. Влияние сопротивления на скорость 
распространения волны паводка. 

Методы решения уравнений неустановившегося движения Сен-Венана, метод 
характеристик, метод Н.Т. Мелещенко, метод Н.М. Бернадского (метод мгновенных 
режимов) и другие современные методы. 

Волны, возникающие при прорыве плотины. 
Основные результаты лабораторных исследований и расчета неустановившегося 

движения на электронно-вычислительных машинах. 
 
Некоторые вопросы бифуркационных и устьевых участков рек 
 Деление расхода при разветвлении русла. Слияние двух потоков. 

Раздвоение (бифуркация) русла. Особенности движения потоков в дельтах устьевых 
участков рек. Влияние приливов и отливов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Расчет гидростатистического давления в точке и на плоскую поверхность. 
2. Построение эпюр гидростатистического давления на плоскую поверхность. 
3. Расчет грузоподъемности и осадки баржи, плота. 
4. Определение расхода (напора или диаметра) трубы при движении реальной 

жидкости.  
5. Гидравлический расчет коротких трубопроводов и построение напорной и 

пьезометрической линий  
6. Гидравлический расчет длинных трубопроводов. 
7. Определение размеров поперечного сечения каналов при равномерном 

движении и проверка по методу допустимых скоростей. 
8. Определение форм кривых свободной поверхности потока в открытых 

руслах при неравномерном движении. 
9. Расчет неравномерного движения воды в каналах (кривых подпора, спада). 
10. Построение графика F=f ( Z ) 
11. Построение кривой свободной поверхности потока в реках по способу 

А.Н.Рахманова. 
12. Расчеты по определению расходов воды при истечении из отверстий и 

насадков. 
13. Расчеты водосливов с тонкой стенкой, точность определения расходов воды с 

их помощью. 
14. Гидравлический расчет водосливных плотин, безнапорных труб. 
15. Определение ширины подмостового отверстия. 
16. Определение основных размеров гидравлического прыжка. 
17. Расчет сопряжения бьефов. 
18. Расчет волны подпора при неустановившемся движении. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ  В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
1. Измерение гидростатистического давления. 
2. Изучение режимов движения жидкости на приборе Рейнольда. 
3. Иллюстрация уравнения Бернулли. 
4. Изучение потерь напора по длине и метных потерь в трубопроводе при 

установившемся движении. 
5. Определение опытным путем значений коэффициентов сжатия, скорости и 

расхода при истечении воды из резервуара через отверстия и насадки. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

1. Расчет гидростатического давления на щит, определение положения 
центра давления (аналитическим и графо-аналитическим способами). 

2. Расчет коротких напорных трубопроводов. Построение напорной и 
пьезометрической линий. 

3. Расчет  и построение кривых свободной поверхности при неравномерном 
движении в каналах. 

4. Расчет и построение кривой свободной поверхности (подпора) в реках. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ 

 
1. Изучение вопросов и освоение методов расчета гидростатического 

давления. 
2. Освоение основных определений по гидродинамике, видов движения 

жидкости. 
3. Изучение потерь напора для реальной жидкости при ламинарном и 

турбулентном установившемся движении. 
4. Расчеты к построению кривой свободной поверхности воды по 

уравнению Бахметева. 
5. Изучение вопросов истечения жидкостей из отверстий и насадков. 
6. Изучение теории по водосливам в гидрометрии и гидротехнике. 
7. Изучение видов прыжка и условий их образвования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная дисциплина является базовым предметом. Она предназначена для 
систематизированного изложения характеристик и законов распределения случайных 
величин, методов корреляционного и регрессионного анализа применительно к 
задачам гидрологии, а также методов оценки однородности гидрологических данных. 

Цель курса – изучение конкретных методов и приемов статистического анализа 
в гидрологических исследованиях. 

В результате изучения курса студенты должны знать: основные законы 
распределения вероятностей гидрологических величин; методы оценки их параметров; 
методы исследований статистических зависимостей и исключения или уменьшения 
мультиколлинеарности переменных; методы анализа колебаний стока; способы 
получения искусственных гидрологических рядов.  

Студенты должны уметь: произвести анализ однородности гидрологических 
рядов: правильно подбирать математическую модель объекта исследования; оценивать 
числовые характеристики рассматриваемых процессов; построить регрессионные 
уравнения; оценивать точность регрессионного анализа; исследовать многолетние 
колебания стока; смоделировать ряды годового и месячного стока рек. 

Приобрести практические навыки: 
Оценки параметров различных законов распределения, степень соответствия 

эмпирических и теоретических кривых. Оценки пространственной и временной 
однородности гидрологических данных, устанавливания связи между стоком и 
стокообразующими факторами, а также оценки значимости связей. Произведения 
анализа многолетних колебаний стока. 

Быть компетентным: 
- в знаниях о законах распределения гидрологических величин;  
- в методах оценки их параметров;  



- в оценке об однородности гидрологических рядов, особенностях 
проявления статистических связей в гидрологии, а также методах анализа временных 
гидрологических рядов.  

Преподавание дисциплины формирует следующие компетенции: 
Общие компетенции: 
инструментальные компетенции  
- имеет представление об основных учениях в области естественных и 

социально-экономических наук, умеет анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, умеет использовать методы этих наук в различных видах профессиональной 
деятельности; 

- имеет представление об основных учениях в области естественных и 
социально-экономических наук, умеет анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, умеет использовать методы этих наук в различных видах профессиональной 
деятельности; 

- владеет современными информационными средствами и технологиями для 
решения гидрометеорологических задач и умеет работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 

Системные  компетенции: 
- должен представлять современную научную картину мира на основе 

знаний основных положений, законов и методов естественных наук; готов к освоению 
новой техники, новых методов и новых технологий. Умеет воспроизводить знание как 
систему логически взаимосвязанных научных представлений; готов действовать 
рационально и самостоятельно, руководствуясь своими научно-обоснованными 
выводами, наблюдениями и опытом, полученными в результате познавательной 
профессиональной деятельности в сфере компьютерных технологий; 

- должен понимать цели, методологию и методы профессиональной 
деятельности гидролога. 

Предметные  компетенции: 
- умеет организовать гидрологическую сеть наблюдений; проводить 

контроль за качеством работы сети гидрологических станций и постов; осуществлять 
сбор необходимой гидрометеорологической информации и ее анализ; способен 
осуществлять организацию и проведение специальных гидрологических наблюдений; 
выполнять мониторинг состояния гидросферы в реальном времени, имеет 
представление о применении гидрометеорологической информации в различных 
областях хозяйственной деятельности государства; 

- имеет представление о фундаментальных исследованиях и современных 
проблемах в области гидрометеорологической науки: определения загрязнения водных 
объектов, умеет производить гидрологические расчеты и анализ полученных 
результатов. 

Пререквизиты: 
Гидрология суши, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Гидрологические расчёты. 
Постреквизиты:  
Гидрологические прогнозы, Водное хозяйство и водохозяйственные расчёты, 

Охрана и использование водных ресурсов. 



 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Теоретический материал по дисциплине включает 6 разделов: 

№ Название разделов 
1 Случайной величины и их характеристики 
2 Теоретические законы распределения в гидрологических расчетах 
3 Статистическая проверка гипотез и оценка однородности 

гидрологической информации 
4 Статистические зависимости и корреляция в гидрологии 
5 Статистический анализ многолетних колебаний стока 
6 Статистическое моделирование гидрологических рядов 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Таким образом, основной задачей курса является изучение законов 

распределения процессов стока, методов оценки числовых характеристик кривой 
распределения, применения статистических гипотез при выборе типов и параметров 
распределения, оценка однородности рядов наблюдений, численных методов анализа 
взаимосвязей гидрологических процессов, методов анализ временных рядов и 
способов статистического моделирования гидрологических рядов.  

В результате изучения данного курса студенты должны уметь: выбирать 
основные виды кривых распределения вероятностей гидрологических  величин; 
оценивать параметры распределения; произвести анализ  однородности 
гидрологических рядов; построить регрессионные уравнения; оценивать точность 
параметров уравнения; исследовать многолетние колебания стока; смоделировать 
ряды годового и месячного стока рек. Студенты должны иметь практические навыки: 
оценки параметров различных  законов распределения; оценки степени соответствия 
эмпирических и теоретических кривых; оценки пространственной и временной 
однородности гидрологических данных; установлений связи между стоком и 
стокообразующими факторами; оценки значимости связей и анализа многолетних 
колебаний стока. 

Речной сток и другие гидрологические явления являются результатом 
взаимодействия многих физико-географических и геофизических процессов. Учесть 
степень влияния каждого из них на формирование процесса стока не представляется 
возможным. Изучение многофакторных явлений, каким является речной сток, 
возможно лишь статическим методам, т.е. на основе использования теории 
вероятности и математической статистики, путем оценки повторяемости той или иной 
величины стока и вероятности её появления в будущем. Сведения о таких расходах 
воды могут быть получены с помощью кривых распределения случайной величины.  

При использовании статистических методов в инженерно-гидрологических 
расчетах предполагается однородность исходной информации. Вместе с тем в 
некоторых случаях ряды наблюдений за речным стоком могут оказаться 
неоднородными как во времени, так и в пространстве. Не учет этого обстоятельства 



может привести к неправильным выводам при определении расчетных характеристик 
стока. Поэтому прежде чем приступить к статистическим расчетам, необходимо 
проверить исходную информацию с точки зрения ее физической и статистической 
однородности с использованием различных физических методов и статистических 
критериев.  

Гидрологические процессы представляют собой бесконечную причинно-
следственную цепь явлений, неограниченно изменяющихся в пространстве и времени. 
Исследование зависимостей и взаимосвязей между гидрологическими явлениями и 
процессами дает возможность глубже понять сложный механизм причинно-
следственных отношений между гидрологическими переменными и 
обусловливающими их факторами, определить вероятностные характеристики 
зависимостей и возможный диапазон ошибок.  

Для исследования интенсивностей характера и формы причинных влияний 
широко применяется корреляционный и анализ. Выявление количественных 
соотношений в виде регрессии и сравнение фактических величин с полученными по 
уравнению регрессии данными – основа современных статистических методов расчета 
и прогноза стока рек.  

Важной особенностью гидрологических наблюдений является  ограниченность 
информации, т.е. короткость ряда наблюдений. В связи с этим наряду с приведением 
коротких рядов к длительному периоду методом аналогии возникает задача 
статистического моделирования гидрологических рядов на основе метода Монте-
Карло.  

Начало широкого использования аппарата теории вероятности и математической 
статистики связано с появлением работ А. Хазена (1914-17 гг.), впервые 
применившего теорию вероятности для изучения статистических закономерностей 
многолетних колебаний речного стока.  

Большую роль в развитии статистических методов в гидрологии сыграла 
монография А.В. Рождественского и А.И. Чеботарева «Статисические методы в 
гидрологии» (1974 г.) и монография А.В. Рождественского «Оценка точности кривых 
распределения гидрологических характеристик» (1977 г.), а также книга А.В. 
Рождественского и других «Оценка точности гидрологических расчетов» (1990 г.). 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Случайной величины и их характеристики 
Гидрологические процессы и представление гидрологических явлений в 

качестве случайных величин. 
Краткий очерк развития статистического анализа гидрологических данных. 

Задачи математической статистики в гидрологии. Генеральная совокупность и 
выборка.  

Дискретные и непрерывные случайные величины. Функции распределения и 
обеспеченности. Плотность распределения. Вероятность попадания случайной 
величины в заданный участок. 

Числовые характеристики случайных величин. Начальные и центральные 
моменты. Мода. Медиана. Математическое ожидание. Дисперсия. Средне-



квадратическое отклонение. Коэффициент вариации. Асимметрия и эксцесс. Свойства 
числовых характеристик случайных величин. Нормированная случайная величина. 
Применение числовых характеристик случайных величин в гидрологических расчетах 
и прогнозах. 

 
Теоретические законы распределения в гидрологических расчетах  
Теоретические законы распределения и их применение в гидрологических 

исследованиях. Нормальный закон. Распределение Пирсона III типа. 
Трехпараметрическое гамма-распределение Крицкого-Менкеля. Логарифметически 
нормальное распределение. Распределение Гумбеля и Пуассона. 

Оценка параметров распределения. Требования к оценкам параметров. Метод 
моментов. Оценка среднего, дисперсии, коэффициентов вариации и асимметрии. 
Оценка случайных погрешностей выборочных параметров. Оценка несмещённых 
значений параметров. Оценка параметров распределения методом наибольшего 
правдоподобия. Метод квантилей 

Назначение теоретических законов распределения в гидрологии. 
Дифференциальное уравнение кривых распределения Пирсона. Нормальный закон 
распределения. Его значение, свойства. Кривая обеспеченности Пирсона третьего типа 
и запись ее через гамма-функцию. Свойства и построения кривой обеспеченности 
Пирсона третьего типа. 

Трехпараметрическое гамма-распределение (распределение Крицкого С.Н. и 
Менкеля М.Ф.). Уравнение кривой обеспеченности. Свойства кривой распределения, 
определение параметров. Область применения в гидрологии.  Логарифмически 
нормальное распределение и его разновидности. Уравнение кривой обеспеченности, 
определение ее параметров  и  построение. 

Закон распределения крайних членов выборки и применение его для расчетов 
максимальных и минимальных значений стока. Схема построения кривой 
обеспеченности Гумбела. 

Закон распределения Пуассона. Параметры распределения. Область применения. 
Распределение Джонсона. Его особенности. Определение параметров. 

Построение кривой обеспеченности. 
Требования к статистическим оценкам числовых характеристик распределения. 

Оценка параметров распределения в гидрологии. Метод моментов, метод наибольшего 
правдоподобия, метод квантилей (графо-аналитический  метод Г.А. Алексеева). 
Сравнительная характеристика методов оценки и их использование в гидрологии. 
Оценка точности параметров. 

 
Статистическая проверка гипотез и оценка однородности гидрологической 

информации 
Постановка задачи и понятие о гипотезе. Гипотезы в гидрологии. Критерии 

значимости. Доверительные границы. Проверка гипотез о законе распределения. 
Критерии согласия Колмогорова и Пирсона. Критерий согласия nw2. Подбор 
теоретических кривых обеспеченности в гидрологических исследованиях. Критерий 
согласия.Проверка гипотез о параметрах распределения. Оценка дисперсии. Критерии 
Фишера и Романовского. Оценка среднего значения. Критерий Стьюдента. Оценка 



однородности параметров распределения с учетом коррелированности рядов 
наблюдений. Внутрирядная и межрядная однородность гидрологических рядов. 
Оценка однородности нескольких средних  и дисперсий. Непараметрические методы 
оценки однородности рядов наблюдений. Критерий Диксона; критерий Граббса-
Смирнова; критерий Вилконсона; критерий Манна-Уитни; критерий знаков. 

Построение кривой обеспеченности по неоднородным данным за разные 
периоды наблюдений. Расчет аналитической кривой распределения максимальных 
расходов воды различного генезиса по формуле Крицкого-Менкеля. Построение 
аналитической кривой распределения срочных минимальных расходов воды с учетом 
наличия в составе ряда нулевых значений переменной. 

 
Статистические зависимости и корреляция в гидрологии 
Задачи изучения взаимосвязи гидрологических процессов. Функциональные и 

статистические связи. Регрессионная математическая модель взаимосвязи двух 
переменных величин. Оценка числовых характеристик уравнения регрессии по 
материалам наблюдений. Парная корреляция и регрессия. Коэффициент 
детерминации. Оценка значимости параметров уравнения регрессии, коэффициента 
корреляции и детерминации. Z - критерий Фишера и t – критерий Стьюдента. 
Проверка линейности регрессии. Условия применимости парной линейной регрессии. 
Использование парной корреляции в гидрологии. Регрессионная математическая 
модель взаимосвязи ряда переменных величин. Оценка числовых характеристик 
уравнения множественной линейной регрессии. Коэффициент множественной 
корреляции и детерминации. Оценка значимости параметров уравнения 
множественной регрессии. Определение оптимального числа аргументов. Условия 
применимости метода множественной корреляции в гидрологических исследованиях.  
Преобразование исходной информации с целью нормализации и линеаризации 
взаимосвязей. Метод нормализации Г.А. Алексеева. Уравнение нормализованной 
множественной регрессии. Графические методы множественной корреляции (метод 
контуров, метод остаточных отклонений, метод коаксиальной связи). 

Применение многолетнего статистического анализа в гидрологии. Понятие о 
факторном и компонентном анализе. Определение факторных нагрузок и главных 
компонент. Оценка значимости факторов. Регрессия компонетного анализа. 
Пошаговая регрессия. Частный коэффициент корреляции. Процедура пошаговой 
регрессии.  Нелинейная регрессия и корреляция в гидрологии. Корреляционное 
отношение. Приведения нелинейной регрессии к линейной. 

 



Статистический анализ многолетних колебаний стока 
Математическая модель гидрологических явлений в виде случайных процессов. 

Случайные процессы, последовательности и поля. Законы распределения и числовые 
характеристики случайных гидрологических процессов. Стационарные и 
нестационарные случайные процессы. Свойство эргодичности и его применение в 
гидрологических исследованиях.     Анализ стационарности, однородности и наличия 
тренда. Проверка выборочных гидрологических рядов на случайность. Проверка 
случайности по критериям длин и числа серий, числу повышений (понижений) и 
экстремумов. 

Корреляционные функции гидрологических процессов. Корреляционные 
функции различных временных рядов. Оценка корреляционных функций по 
выборочным данным. Спектральный анализ гидрологических процессов. Методы 
расчета спектральной плотности. Выборочная оценка спектральной плотности. 
Спектральная плотность различных временных рядов. 

Понятие цикличности в гидрологических процессах и явлениях. Гипотезы о 
причинах цикличности и внутрирядной связанности параметров геофизических 
макропроцессов. Методы анализа циклических колебаний. Сглаживание, фильтрация, 
разностные интегральные кривые. Использование корреляционного и спектрального 
анализа. 

 
Статистическое моделирование гидрологических рядов 
Задачи моделирования гидрологических рядов. Общее представление о методе 

Монте-Карло. Розыгрывание дискретной случайной величины. Воспроизведение 
последовательности значений случайной величины, равномерно и нормально 
распределенной в интеграле 0,1. Алгоритмы    и программы расчета.  Моделирование 
гидрологических рядов. Моделирование по схеме случайной величины и простой цепи 
Маркова. Моделирование гидрологических процессов по схеме сложной цепи 
Маркова. Совместное моделирование взаимосвязанных гидрологических рядов. 
Унифицированный метод моделирования гидрологических рядов. Моделирование 
гидрологических рядов с учетом внутригодового распределения стока. Метод 
фрагментов. Метод непосредственного моделирования месячного стока. Мтод 
трансформации. Сущность метода канонического разложения. Определение 
координатных функций и дисперсии случайных величин. Методы индивидуального и 
совместного моделирования гидрографов стока. Моделирование гидрографов 
месячного стока методом канонического разложения. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Оценка параметров кривой распределения методом моментов и наибольшего 

правдоподобия. 
2. Анализ принадлежности резко отклоняющихся значений гидрологического 

ряда к единой совокупности. 
3. Оценка однородности средних и дисперсий. 
4. Проверка согласия эмпирических и аналитических функций распределения. 



5. Расчет и анализ множественной корреляции в гидрологических  
исследованиях. 

6. Расчет и анализ нормализованной множественной корреляции. 
7. Проверка гидрологических рядов на случайность по критерию длин и числа 

серий. 
8. Статистическое моделирование годового стока по схеме простой цепи 

Маркова. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ И ЗАНЯТИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
1.Оценка параметров кривой распределения графоаналитическим методом 
2. Построение кривой обеспеченности по неоднородным данным. 
3. Проверка гипотез об однородности двух выборок по критерию Вилкоксона. 
4. Графическая корреляция. 
5. Многомерный статистический  анализ (реферат) 
6. Подготовка к коллоквиуму. Изучение пройденного материала. 
7. Сглаживание гидрологических рядов путем последовательного парного 

осреднения. 
8. Исследование гидрологических рядов на наличие трендов. 
9. Моделирование гидрографа месячного  стока. 
10. Подготовка к тестированию.  
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