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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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KD 7201  КЛИМАТТЫҢ ДИНАМИКАСЫ 
 

Көлемі - 3  кредит  
 

 (ғылыми және педагогикалық бағыт) 
 

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

гидрология кафедрасының профессоры 
Турулина Г.К. - география ғылымдарының кандидаты, метеорология және 

гидрология кафедрасының доценті 
Полякова С.Е. - география ғылымдарының кандидаты,  метеорология және 

гидрология кафедрасының доценті 
 

Пікір жазғандар: 
Скакова А. А. -  география ғылымдарының кандидаты, ЖШС «География 

Институты» Су ресурстар лабораториясының аға қызметкері 
Нысанбаева А. С. - география ғылымдарының кандидаты,  

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің метеорология және 
гидрология кафедрасының доценті 

 
ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
“Климаттың динамикасы” пәнінің мақсаты тыңдаушылармен негізінен 

математикалық моделдеу көмегімен алынған климаттық жүйені 
құраушылардың - өзара әрекетімен климат тербелістерінің заңдылығы туралы 
терең және жан-жақты білім алу болып табылады. 

Пәнді оку барысында алынған білімдері оқу процессінің нәтижесің 
жоғарлатады және тыңдаушыларға ғылыми зерттеулерді жоғары сапалы 
деңгейде жасауға мүмкүндік береді. 

Докторант: 
• климаттың өзгеруіне байланысты қауіптілігі мен қатерлігі; 
• климаттың өзгеруін бағалауда қазіргі кездегі АЖЦ моделдерін 

қолдану мүмкіндіктерін; 
• мұхит-атмосфера жүйесінде мұхит пен теңіз мұздарының 

динамикасының әсерін білу керек. 
Докторант: 
• Қазақстан климатына оңтүстік осцилляция мен Эль-Ниньоның әсерін 

бағалауды; 
• алқашқы метеорологиялық ақпараттарды алу, сақтау және өңдеу 

әдістерін біле отырып, казіргі кездегі ақпараттық технологияны қолдануды; 
• казіргі климаттың өзгеруінің әртүрлі сценарийлерінің нәтижелерін 

салыстыруды және бағалауды істей білуі керек. 
Дағдысы болуы керек: 



5 
 

• геоақпараттық жүйені ғылыми-зерттеу және практикалық жұмыстар 
үшін қолдану;  

• келешекте климат өзгеруін бағалау жалпы климаттың болашақ 
өзгерістерін бағалау ушін атмосфера циркуляциясының модельдерінің 
нәтижелерін  қолдану. 

Білікті болуы керек: 
• климаттың өзгеруімен байланысты қауіптер мен қатерлерді 

бағалауда; 
• ғылыми, теориялық және эксперименталды зерттеулерді жүргізуде. 
“Климат динамикасы” пәнін оқу үшін келесі пәндерден мағлұматтар алу 

керек: “Физикалық метеорология”, “Климатология”,“Динамикалық (теориялық) 
метеорологияның арнайы бөлімдері” “Жаһандық климат және оның өзгеруі”. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

1 Климатты модельдеудің және оның өзгеруінің принципттері мен 
мақсаттары 

2 Климаттың сезімталдығы 
3 Мұхит динамикасы 
4 Онтүстік  осцилляция және Эль-Ниньо 
5 Стратосфера динамикасының кейбір мәселелері 
6  Аэрозоль және климат 
7 Жанартаулар  және климат 
8 Газ және аэрозольдердің парниктік эффектісің модельдеу 
9 Климат және адамзат 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
«Климаттың динамикасы» пәнінің мақсаты математикалық модельдер 

көмегімен алынған климаттың тербелестерінің заңдылықтары,  климат 
құраушылардың өзара әрекеттесу туралы фундаментальды білім алу болып 
табылады. Пән жердің климаттық жүйесі, оның компоненттерінің өзара 
әсерлесу принціптері, негізгі климатты қалыптастырушы факторлар туралы 
түсініктерді береді: түрлі уақттық масштабтағы климаттық тербелістерінің 
генезисін қарастырады: ХХI ғасырдың бақыланатын және күтілетін өзгеру 
климатына және олардың салдарына ерекше назар аударылады, табиғи және 
антропогендік факторлардың рөлі, сыртқы әсерлерінің рөлі айқындалады.  

Пәннің негізгі міндеттері:климаттың табиғи ұзақмерзімді өзгерістерін және 
климатқа антропогенді әсерін; мұхит динамикасын; климаттық жұйеге Эль-
Ниньо және Ла-Ниньоның әсерлері; АЖЦ заманауи модельдердің және оларды 
ҚР аймағында климат өзгерістерін бағалау үшін қолдану мүмкүндіктерін; 
стратосфера динамикасының мәселелерін, стратосфералық аэрозольдердің 
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климаттық эффектісін, климаттық жүйедегі кері байланыстарды оку болып 
табылады. 

Пәнде атмосфераның жалпы циркуляцияның жалпы құрылымы, оны 
қолдайтын физикалық механизмдер, ірі масштабтағы атмосфералық 
процестердің энергетикасы туралы мәліметтер келтірілген. Климат және ауа 
райы қалыптасуындағы циркуляциялық процестердің рөлі көрсетілген. Ауа 
райы және климатты  болжау кезіндегі атмосфераның жалпы циркуляциясының 
сандық моделдерін қолдануның мысалдары келтірілген. Климат моделі 
көмегімен моделдеу нәтижелері бойынша Жер климатының болашақ өзгеруі 
көрсетілген.  

Курстың негізіне геофизикалық гидродинамика, динамикалық 
метеорология, атмосфераның жалпы циркуляциясы және климаттың сандық 
моделдеу процесі саласындағы шет елдік және отандық зерттеу жетістіктері, 
сонымен қатар ауа райының сандық болжау және климаттың қолданбалы 
сұрақтары, қоршаған ортаның күйіндегі атмосфера қозғалыстарының рөлі 
туралы мәліметтері жатады. 

 
НЕГІЗГІ  БӨЛІМ 

 
Климатты модельдеудің және оның өзгеруінің принципттері мен 

мақсаттары  
Климатты модельдеудің негізгі мақсаттары. Оның ішкі және сыртқы 

байланыстарың, олардың әрекеттесудің механизмдерің, белгілі бағыттарын 
және оны қалыптастыратың факторларының мүмкін болатын өзгерістеріне 
байланысты климаттың өзгеру сипаттамасын зерттеу.  

АЖЦ қазіргі кездегі модельдері және оларды ҚР аймағындағы климаттың 
өзгеруін бағалау үшін пайдалану мүмкіндіктері. Осы өзгерулерге байланысты 
пайда болатын қауіпті құбылыстарға климаттың өзгеруіне бейімделу. 

Климаттың эмпирикалық зерттеулері. Өткен жылдардағы климаттың 
өзгеруі. Өткен жылдардағы климат және парниктік газдар. Климаттың 
сценарийлері. Құралды бақылаулар мәліметтерінің негізінде сценарийлерді 
құрастыру. Жаһандық және аймақтық климаттың өзгеруінің статистикалық 
байланысы. Климаттың өзгеруіне байланысты қауіптілігі мен қатерлігі 

 
Климаттың сезімталдығы 
Климаттық модельдердің сезімталдығың аңықтау. Сезімталдықтың 

шамасы. Сандық модельдердің сезімталдығының параметрі. Климаттың 
эргодикалық  және болжауы. Климаттық жүйенің транзитивтілігі және 
интранзивтілігі. 

 
Мұхиттың динамикасы 
Мұхит-атмосфера жүесі, оның мағынасы мен ерекшілігі. Мұхиттық 

ағындардың табиғаты. Әлем мұхитының желдері мен ағыстар. Гольфстримның 
пайда болуы мен  оның маңыздылығы. Гольфстримның табиғаты. Мұхит 
температура  аномалиясының тұрақтылығы. Тропикалық және қоныржай 
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ендіктердегі мұхит-атмосфера жүйесі. Мұхит-атмосфера жүйесінің термикалық 
режимі.  

 
Онтүстік  осцилляция және Эль-Ниньо 
Сұрақтың тарихы. Оңтүстік осцилляция және Эль-Ниньо. Мерзімдік және 

жыл-аралық өзгерушілік. Телеконнекция. Тропикті және қоныржай 
ендіктердегі циркуляцияның динамикалық байланыстарын Бьеркнес 
зерттеулері. Ла-Ниньо  құбылысы. Климаттық жүйеге Эль-Ниньо мен Ла-
Ниньоның әсері. 

 
Стратосфера динамикасының кейбір мәселелері 
Солтүстік жартышарда стратосферадағы температураның және ауа 

циркуляциясының мерзімді және мерзімсіз өзгерістері. Стратосферадағы қысқы 
және жазғы ауа циркуляциясы. Стратосфералық полярлық циклонның бөлінуі. 
Полярлық стратосферадағы күрт жылынуы.   Күн белсенділігінің өзгеруі және 
стратосферадағы қысқы жылынуы. Экваториалды төменгі стратосферада 
квазиекіжылдық тербелестері. Тропосфера мен стратосферадағы процессердің 
өзара байланыстары. 

 
Аэрозоль және климат 
Антропогендік аэрозоль. Мұхиттық аэрозольдер. 
Стратосфералық  аэрозольдер және климат. Тропосфералық аэрозоль және 

климат. 
Аэрозольдің климаттық эффектілері. Аэрозоль климаттық жүйенің 

элементі ретінде.  
Топырақтық аэрозольдер. Шаң борандар. Мұхиттық аэрозольдер.  Бұлттың 

пайда болу процесстерінде мұхиттык аэрозольдердің рөлі. Стратосфералық 
аэрозоль.Стратосфералық аэрозольдердің пайда болу көздері, оптикалық 
қасиеттері мен жаһандық таралуы. 

 
Жанартаулар  және климат 
Атмосфераның мөлдірлігі және жанартаудың әрекетті. Өмір сүру уақыты, 

тасталымдардың салмағы және жанартаудың аэрозольдың ғаламдық таралуы. 
Күннің тіке радиацияның өзгеруіне жанартау аэрозольдерінің үлесі 
Жанартаудың атқылауынаң кейін зональды  циркуляциясының өзгеруін 
бағалау. Жанартаудың атқылаулары климат  өзгерісінің ең маңызды 
факторлары ретінде. 

 
Газ және аэрозольдердің парниктік эффектісің модельдеу 
Парниктті эффект, климаттың және экожүйенің өзгерістері. Көміртек 

табиғатта және атмосферада.  Атмоферадағы СО2 концентрациясының 
келешекке болжамдары. Атмосферадағы кіші қоспалардың құраушылары. 
Парниқтың газдардың концентрациясының болжамдары. СО2 лездік 
концентрациясы үшін жалпы циркуляциясы модельдерінің  нәтижелерін шолу 
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Климат және адамзат 
Климатқа адам әрекетінің жаһандық әсері. Атмосфераға СО2 түсуінің және 

жылуды пайдалануы мен экономикалық әрекеттімен өзара байланысы. СО2 
тасталымдары және жылуды пайдалануы. Алғашқы энергияның альтернативті 
көздері. Термикалық ластануы және оның аймақтық климатқа әсері. Кейбір 
қоғамдық өмір сферасына климаттық тербелістердің әсері. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Оттектік цикл  және болашаққа болжау. 
2. Құрлық экожүйесіне СО2 концентрациясының өсуі мен климаттың 

өзгеруінің әсері.  
3. Климаттың өзгеруін зерттеу барысында сандық модельдерді қолдану.  
4. Жаһандық климаттық жүйеде мұхиттардың ролі.  
5. Климаттың өзгерушілігіне қар және мұз жамалғыларының әсері.  
6. Климаттық жүйедегі кері байланыстары. 
7. Аэрозольдің климаттық эффекттері. 
8. Атмосферадағы кіші газдық құраушылары және олардың климат 

зерттеулеріндегі рөлі. 
9. Ауа райы және атмосфераның болжамдылығы. 
10. Атмосфераның энергетикасы. 

 
ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Қазақстан республикасының әртүрлі экономика салаларының 
климаттың өзгеру жағдайына бейімделінуі. 

2. Стратосфералық күрт жылыну және оның АЖЦ ролі. 
3. Жаһандық және аймақтық климаттың өзгеруінің статистикалық 

байланыстары. 
4. Ауа райының қауіпті құбылыстары және климаттың қазіргі кездегі 

өзгеруі. 
5. СО2 тасталымдары мен энергия тұтыну келешектегі белгісіздікпен 

мінезделетін факторлар. 
6. Радиацияның тасмалдануына аэрозолдің әсері. 
7. Бұлттылықтың радиациялық қасиеті. 
8. Мұзданудың геофизикалық модельдердің негізі. 
9. Климаттың аймақтың өзгерістеріне циркуляциялық жүйенің әсері. 
10. Күн жүйесіндегі планетарлы атмосфералардың циркуляцияның 

ерекшеліктері. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
“Климаттың динамикасы” пәнінің мақсаты тыңдаушылармен негізінен 

математикалық моделдеу көмегімен алынған климаттық жүйені 
құраушылардың - өзара әрекетімен климат тербелістерінің заңдылығы туралы 
терең және жан-жақты білім алу болып табылады. 

Пәнді оку барысында алынған білімдері оқу процессінің нәтижесің 
жоғарлатады және тыңдаушыларға ғылыми зерттеулерді жоғары сапалы 
деңгейде жасауға мүмкүндік береді. 

Докторант: 
• климаттың өзгеруіне байланысты қауіптілігі мен қатерлігі; 
• климаттың өзгеруін бағалауда қазіргі кездегі АЖЦ моделдерін 

қолдану мүмкіндіктерін; 
• мұхит-атмосфера жүйесінде мұхит пен теңіз мұздарының 

динамикасының әсерін білу керек. 
Докторант: 
• Қазақстан климатына оңтүстік осцилляция мен Эль-Ниньоның әсерін 

бағалауды; 
• алқашқы метеорологиялық ақпараттарды алу, сақтау және өңдеу 

әдістерін біле отырып, казіргі кездегі ақпараттық технологияны қолдануды; 
• казіргі климаттың өзгеруінің әртүрлі сценарийлерінің нәтижелерін 

салыстыруды және бағалауды істей білуі керек. 
Дағдысы болуы керек: 
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• геоақпараттық жүйені ғылыми-зерттеу және практикалық жұмыстар 
үшін қолдану;  

• келешекте климат өзгеруін бағалау атмосфера циркуляциясы 
ерекшелігінің модельдерінің нәтижелерін  қолдану. 

Білікті болуы керек: 
• климаттың өзгеруімен байланысты қауіптер мен қатерлерді 

бағалауда; 
• ғылыми, теориялық және эксперименталды зерттеулерді жүргізуде. 
“Климат динамикасы” пәнін оқу үшін келесі пәндерден мағлұматтар алу 

керек: “Физикалық метеорология”, “Климатология”,“Динамикалық (теориялық) 
метеорологияның арнайы бөлімдері” “Жаһандық климат және оның өзгеруі”. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

1 Климаттың модельдеу принципттері мен мақсаттары және оның 
өзгеруі 

2 Климаттың сезімталдығы 
3 Мұхит динамикасы 
4 Онтүстік  осцилляция және Эль-Ниньо 
5 Стратосфера динамикасының кейбір мәселелері 
6 Аэрозоль және климат 
7 Жанартаулар  және климат 
8 Газ және аэрозольдердің парниктік эффектісің модельдеу 
9 Климат және адамзат 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Климаттың динамикасы» пәнінің мақсаты климаттың тербелестерінің 

заңдылықтары,  математикалық модельдер көмегімен алынған климат 
құраушылардың өзара әрекеттесу туралы фундаментальды білім алу болып 
табылады. Пән жердің климаттық жүйесі, оның компоненттерінің өзара 
әсерлесу принціптері, негізгі климатты қалыптастырушы факторлар туралы 
түсініктерді береді.түрлі уақттық масштабтағы климаттық тербелістерінің 
генезисін қарастырады, ХХI ғасырдың бақыланатын және күтілетін өзгеру 
климатына және олардың салдарына ерекше назар аударылады, табиғи және 
антропогендік факторлардың рөлі, сыртқы әсерлерінің рөлі айқындалады.  

Пәннің негізгі міндеттері:климаттың табиғи ұзақмерзімді өзгерістерін және 
климатқа антропогенді әсерін; мұхит динамикасын; климаттық жұйеге Эль-
Ниньо және Ла-Ниньоның әсерлері; АЖЦ заманауи модельдерді және оларды 
ҚР аймағында климат өзгерістерін бағалау үшін қолдану мүмкүндіктерін; 
стратосфера динамикасының мәселелерін, стратосфералық аэрозольдердің 
климаттық эффекттісін, климаттық жүйедегі кері байланыстарды оку болып 
табылады. 
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Пәнде атмосфераның жалпы циркуляцияның жалпы құрылымы, оны 
қолдайтын физикалық механизмдер, ірі масштабтағы атмосфералық 
процестердің энергетикасы туралы мәліметтер келтірілген. Климат және ауа 
райы қалыптасуындағы циркуляциялық процестердің рөлі көрсетілген. Ауа 
райы және климатты  болжау кезіндегі атмосфераның жалпы циркуляциясының 
сандық моделдерін қолдануның мысалдары келтірілген. Климат моделі 
көмегімен моделдеу нәтижелері бойынша Жер климатының болашақ өзгеруі 
көрсетілген.  

Курстың негізіне геофизикалық гидродинамика, динамикалық 
метеорология, атмосфераның жалпы циркуляциясы және климаттың сандық 
модельдеу процесі саласындағы шет елдік және отандық зерттеу жетістіктері, 
сонымен қатар ауа райының сандық болжау және климаттың қолданбалы 
сұрақтары, қоршаған ортаның күйіндегі атмосфера қозғалыстарының рөлі 
туралы мәліметтері жатады. 

 
НЕГІЗГІ  БӨЛІМ 

 
Климатты модельдеудің және оның өзгеруінің принципттері мен 

мақсаттары  
Климатты модельдеудің негізгі мақсаттары. Оның ішкі және сыртқы 

байланыстарың, олардың әрекеттесудің механизмдерің, белгілі бағыттарын 
және оны қалыптастыратың факторларының мүмкін болатын өзгерістеріне 
байланысты климаттың өзгеру сипаттамасын зерттеу.  

АЖЦ қазіргі кездегі модельдері және оларды ҚР аймағындағы климаттың 
өзгеруін бағалау үшін пайдалану мүмкіндіктері. Осы өзгерулерге байланысты 
пайда болатын және климаттың өзгеруіне бейімделу. 

Климаттың эмпирикалық зерттеулері. Өткен жылдардағы климаттың 
өзгеруі. Өткен жылдардағы климат және парниктік газдар. Климаттың 
сценарийлері. Құралды бақылаулар мәліметтерінің негізінде сценарийлерді 
құрастыру. Жаһандық және аймақтық климаттың өзгеруінің статистикалық 
байланысы. Климаттың өзгеруіне байланысты қауіптілігі мен қатерлігі 

 
Климаттың сезімталдығы 
Климаттық модельдердің сезімталдығың аңықтау. Сезімталдықтың 

шамасы. Сандық модельдердің сезімталдығының параметрі. Климаттың 
эргодикалық  және болжауы. Климаттық жүйенің транзитивтілігі және 
интранзивтілігі. 

 
Мұхиттың динамикасы 
Мұхит-атмосфера жүесі, оның мағынасы мен ерекшілігі. Мұхиттық 

ағындардың табиғаты. Әлем мұхитының желдері мен ағыстар. Гольфстримның 
пайда болуы мен  оның маңыздылығы. Гольфстримның табиғаты. Мұхит 
температура  аномалиясының тұрақтылығы. Тропикалық және қоныржай 
ендіктердегі мұхит-атмосфера жүйесі. Мұхит-атмосфера жүйесінің термикалық 
режимі.  
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Оңтүстік  осцилляция және Эль-Ниньо 
Сұрақтың тарихы. Оңтүстік осцилляция және Эль-Ниньо. Мерзімдік және 

жыл-аралық өзгерушілік. Телеконнекция. Тропикті және қоныржай 
ендіктердегі циркуляцияның динамикалық байланыстарын Бьеркнес 
зерттеулері. Ла-Ниньо  құбылысы. Климаттық жүйеге Эль-Ниньо мен Ла-
Ниньоның әсері. 

 
Стратосфера динамикасының кейбір мәселелері 
Солтүстік жартышарда стратосферадағы температураның және ауа 

циркуляциясының мерзімді және мерзімсіз өзгерістері. Стратосферадағы қысқы 
және жазғы ауа циркуляциясы. Стратосфералық полярлық циклонның бөлінуі. 
Полярлық стратосферадағы күрт жылынуы.   Күн белсенділігінің өзгеруі және 
стратосферадағы қысқы жылынуы. Экваториалды төменгі стратосферада 
квазиекіжылдық тербелестері. Тропосфера мен стратосферадағы процессердің 
өзара байланыстары. 

 
Аэрозоль және климат 
Антропогендік аэрозоль. Мұхиттық аэрозольдер. 
Стратосфералық  аэрозольдер және климат. Тропосфералық аэрозоль және 

климат. 
Аэрозольдің климаттық эффектілері. Аэрозоль климаттық жүйенің 

элементі ретінде.  
Топырақтық аэрозольдер. Шаң борандар. Мұхиттық аэрозольдер.  Бұлттың 

пайда болу процесстерінде мұхиттык аэрозольдердің рөлі. Стратосфералық 
аэрозоль. Стратосфералық аэрозольдердің пайда болу көздері, оптикалық 
қасиеттері мен жаһандық таралуы. 

 
Жанартаулар  және климат 
Атмосфераның мөлдірлігі және жанартаудың әрекетті. Өмір сүру уақыты, 

тасталымдардың салмағы және жанартаудың аэрозольдың ғаламдық таралуы. 
Күннің тіке радиацияның өзгеруіне жанартау аэрозольдерінің үлесі 
Жанартаудың атқылауынаң кейін зональды  циркуляциясының өзгеруін 
бағалау. Жанартаудың атқылаулары климат  өзгерісінің ең маңызды 
факторлары ретінде. 

 
Газ және аэрозольдердің парниктік эффектісің модельдеу 
Парникті эффект, климаттың және экожүйенің өзгерістері. Көміртек 

табиғатта және атмосферада.  Атмоферадағы СО2 концентрациясының 
келешекке болжамдары. Атмосферадағы кіші қоспалардың құраушылары. 
Парниқтың газдардың концентрациясының болжамдары. СО2 лездік 
концентрациясы үшін жалпы циркуляциясы модельдерінің  нәтижелерін шолу 

 
Климат және адамзат 
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Климатқа адам әрекетінің жаһандық әсері. Атмосфераға СО2 түсуінің және 
жылуды пайдалануы мен экономикалық әрекеттімен өзара байланысы. СО2 
тасталымдары және жылуды пайдалануы. Алғашқы энергияның альтернативті 
көздері. Термикалық ластануы және оның аймақтық климатқа әсері. Кейбір 
қоғамдық өмір сферасына климаттық тербелістердің әсері. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Оттектік цикл  және болашаққа болжау. 
2. Құрлық экожүйесіне СО2 концентрациясының өсуі мен климаттың 

өзгеруінің әсері.  
3. Климаттың өзгеруін зерттеу барысында сандық модельдерді қолдану.  
4. Жаһандық климаттық жүйеде мұхиттардың ролі.  
5. Климаттың өзгерушілігіне қар және мұз жамалғыларының әсері.  
6. Климаттық жүйедегі кері байланыстары 
7. Аэрозольдің климаттық эффекттері 
8. Атмосферадағы кіші газдық құраушылары және олардың климат 

зерттеулеріндегі рөлі  
9. Ауа райы және атмосфераның болжамдылығы 
10. Атмосфераның энергетикасы. 

 
ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Қазақстан республикасының әртүрлі экономика салаларының 
климаттың өзгеру жағдайына бейімделінуі. 

2. Стратосфералық күрт жылыну және оның АЖЦ ролі. 
3. Жаһандық және аймақтық климаттың өзгеруінің статистикалық 

байланыстары. 
4. Ауа райының қауіпті құбылыстары және климаттың қазіргі кездегі 

өзгеруі. 
5. СО2 тасталымдары мен энергия тұтыну келешектегі белгісіздікпен 

мінезделетін факторлар. 
6. Радиацияның тасмалдануына аэрозолдің әсері. 
7. Бұлттылықтың радиациялық қасиеті. 
8. Мұзданудың геофизикалық модельдердің негізі. 
9. Климаттың регионалды өзгерісіне циркуляциялық жүйенің әсері. 
10. Күн жүйесіндегі планетарлы атмосфералардың циркуляцияның 

ерекшеліктері. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Динамика климата» содействует получению слушателями 

углубленных знаний в области формирования и динамики климата; 
антропогенного влияния на климат, способствует дальнейшему развитию 
личности.  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, значительно 
повышают эффективность учебного процесса и дают возможность 
слушателями  выполнять научные   исследования на качественно более 
высоком уровне. 

Докторант должен знать: 
− опасности и риски, связанные с изменением климата; 
− возможности применения современных моделей ОЦА для оценки 

изменений климата; 
− влияние динамики океана и морского льда в системе океан-

атмосфера. 
Докторант должен уметь: 
• оценивать влияние южной осцилляции и Эль-Ниньо на климат 

Казахстана; 
• использовать современные информационные технологии, включая 

методы получения, хранения и обработки первичной метеорологической 
информации; 

• сравнивать и оценивать результаты различных сценариев изменения 
современного климата. 
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Владеть навыками: 
− использования геоинформационных систем для научно- 

исследовательской и практической работы; 
− использования результатов моделей общей циркуляции атмосферы 

для оценки будущих изменений климата. 
Быть способным и компетентным: 
− в оценке риска и опасностей, связанных с изменением климата; 
− в проведении научных, теоретических и экспериментальных 

исследований. 
Для изучения дисциплины «Динамики климата» необходимы сведения из 

следующих дисциплин: «Физическая метеорология», «Климатология», 
«Специальные главы динамической (теоретической) метеорологии», 
«Глобальный климат и его изменения».  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Цели и принципы моделирования климата и его изменений 
2 Чувствительность климата 
3 Динамика океана 
4 Южная осцилляция и Эль-Ниньо 
5 Некоторые проблемы динамики стратосферы 
6 Аэрозоль и климат 
7 Вулканы и климат 
8 Моделирование парникового эффекта газов и аэрозолей 
9 Климат и человек 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Целью дисциплины «Динамика климата» является получение слушателями 

фундаментальных знаний о закономерностях колебаний климата, 
взаимодействии составляющих климатической системы, полученных главным 
образом с помощью математического моделирования. Дисциплина дает 
представление о земной климатической системе, принципах взаимодействия 
между ее компонентами, основных климатообразующих факторах; 
рассматривается генезис климатических колебаний различного временного 
масштаба, особое внимание уделено наблюдаемым и ожидаемым в ХХI 
столетии изменений климата, их последствиям; выявляется роль естественных 
и антропогенных факторов, роль внешних воздействий.  

Основной задачей дисциплины является изучение: естественных 
долгопериодных изменений климата и антропогенных влияний на климат; 
динамики океана; влияния Эль-Ниньо и Ла-Ниньо на климатическую систему; 
современных моделей ОЦА и возможности применения их для оценки 
изменений климата на территории РК; проблемы динамики стратосферы, 
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климатического эффекта стратосферного аэрозоля; обратных связей в 
климатической системе. 

В дисциплине приводятся сведения о структуре общей циркуляции 
атмосферы, физических механизмах ее поддерживающих, энергетике 
крупномасштабных атмосферных процессов. Показана роль циркуляционных 
процессов в формировании погоды и климата. Приводятся примеры численных 
моделей общей циркуляции атмосферы и их использования в прогнозах погоды 
и климата. Представлены результаты моделирования будущих изменений 
климата Земли с помощью климатической модели. 

В основу курса положены сведения из геофизической гидродинамики, 
динамической метеорологии, достижения отечественных и зарубежных 
исследований в области численного моделирования процессов общей 
циркуляции атмосферы и климата, а также прикладные вопросы численного 
прогнозирования погоды и климата, роли атмосферных движений в состоянии 
окружающей природной среды. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Цели и принципы моделирования климата и его изменений 
Основная цель моделирование климата. Исследование его внутренних и 

внешних связей, механизмов их взаимодействий, определенные направления и 
характера изменений климата при разных возможных изменениях факторов, его 
формирующих. 

Современные модели ОЦА и возможности применения их для оценки 
изменений климата на территории РК. Адаптация к изменениям климата и 
опасным явлениям, возникающим в связи с этими изменениями. 

Эмпирические исследования климата. Изменения климата в прошлом. 
Климат прошлого и парниковые газы. Сценарии климата. Построение 
сценариев на основе данных инструментальных наблюдений. Статистические 
связи изменений глобального и регионального климата. Опасности и риски, 
связанные с изменением климата. 

 
Чувствительность климата 
Определение чувствительности климатической модели. Мера 

чувствительности. Параметр чувствительности численных моделей. 
Эргодичность и предсказуемость климата. Транзитивность и интранзивность 
климатической системы. 

 
Динамика океана 
Система океан – атмосфера, ее суть и особенности. Природа океанических 

течений. Ветры и течения Мирового океана. Происхождение Гольфстрима и его 
значение. Природа Гольфстрима. Устойчивость аномалий температуры океана. 
Система океан –атмосфера в торпических и умеренных широтах. Термический 
режим системы океан-атмосфера и его воздействие на климат.   
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Южная осцилляция и Эль-Ниньо 
История вопроса. Южная осцилляции и Эль-Ниньо. Сезонная 

изменчивость. Межгодовая изменчивость. Телеконнекция. Исследования 
Бьеркнеса динамических связей циркуляции в тропиках и в умеренных 
широтах. Явление Ла-Ниньо. Влияние Эль-Ниньо и Ла-Ниньо на 
климатическую систему.  

 
Некоторые проблемы динамики стратосферы 
Периодические и непериодические изменения температуры и циркуляции 

воздуха в стратосфере Северного полушария. Зимняя и летняя циркуляция 
воздуха в стратосфере. Раздвоение статосферного полярного циклона. 
Внезапные потепления в полярной стратосфере. Изменения солнечной 
активности и зимные потепления в стратосфере. Квазидвухлетние колебания в 
экваториальной нижней стратосфере. Взаимосвязь процессов в тропосфере и 
стратосфере.  

 
Аэрозоль и климат 
Антропогенный аэрозоль. Океанические аэрозоли. Стратосферный 

аэрозоль и климат. Тропосферный аэрозоль и климат. Климатические эффекты 
аэрозоля. Аэрозоль как элемент климатической системы.  

Почвенные аэрозолии. Пылевые бури. Океанические аэрозоли. Роль 
океанических аэрозолей в процессах облакообразования. Стратосферный 
аэрозоль. Источики, оптические свойства и глобальное распространение 
стратосферного аэрозля. Климатические эффекты аэрозоля.  

 
Вулканы и климат 
Прозрачность атмосферы и вулканическая деятельность. Время жизни, 

масса выбросов и глобальное распространение вулканического аэрозоля. Вклад 
вулканического аэрозоля в изменчивость прямой солнечной радиации. Оценка 
изменчивости зональной циркуляции после извержения вулканов. 
Вулканические извержения как один из важнейших факторов изменения 
климата. 

 
Моделирование парникового эффекта газов и аэрозолей  
Парниковый эффект, изменения климата и экосистемы. Углерод в природе 

и в атмосфере. Прогнозы концентраций СО2 в атмосфере на будущее. Малые 
газовые составляющие атмосферы. Прогнозы концентрации парниковых газов. 
Обзор результатов моделей общей циркуляции для мгновенного содержания 
СО2.  

 
Климат и человек 
Глобальное влияние человеческой деятельности на климат. Взаимосвязь 

между энергопотреблением, экономической деятельностью и поступлением 
СО2 в атмосферу. Потребление энергии и выбросы СО2. Альтернативные 
источники первичной энергии. Термическое загрязнение и  его влияние на 
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региональный климат. Влияние климатических колебаний на отдельные сферы 
общественной жизни. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Углеродный цикл и прогнозы на будущее. 
2. Влияние роста концентрации СО2 и климатических изменений на 

экосистемы суши.  
3. Использование численных моделей в исследовании изменений 

климата. 
4. Роль океанов в глобальной климатической системе. 
5. Влияние снежного и ледяного покрова на изменчивость климата. 
6. Обратные связи в климатической системе. 
7. Климатические эффекты аэрозоля. 
8. Малые газовые составляющие атмосферы и их роль в исследованиях 

климата. 
9. Предсказуемость атмосферы и прогнозирование погоды. 
10. Энергетика атмосферы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА 
 

1. Адаптация различных отраслей экономики РК к условиям изменения 
климата. 

2. Внезепные стратосферные потепления и их роль в ОЦА. 
3. Статистические связи изменений глобального и регионального 

климата 
4. Опасные явления погоды и современные изменения климата. 
5. Факторы, характеризующие неопределенность будущего 

энергопотребления и выбросов СО2. 
6. Влияние аэрозоля на перенос радиации. 
7. Радиационные свойства облачности. 
8. Основы геофизических моделей оледенений. 
9. Влияние циркуляционных систем на региональные изменения 

климата. 
10. Особенности циркуляции планетарных атмосфер Солнечной 

системы. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Переведенцев Ю.П. Теория климата. – Казань: Казанский 

университет, 2004. –319 с. 
2. Переведенцев Ю.П., Мохов И.И. и др. Теория общей циркуляции 

атмосферы. – Казань: Казанский университет, 2013. – 224 с.  
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3. Исаев А.А. Экологическая климатология. – М.: Мир, 2001. 
4. Кислов А.В. Климатология с основами метеорологии: учебник для 

студентов учреждений высшего образования. – М.: Академия, 2016. – 221 с. 
5. Дмитриев А.А., Белязо В.А. Космос, планетарное климатическое 

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

6. Граховский Г.Н., Евсеев М.П., Репинская Р.П. Долгопериодные 
колебания барических полей в системе общей циркуляции атмосферы.  
– СПб.: РГГМУ, 2005. – 100 с. 

7. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое 
развитие. – М.: Прогресс-традиция, 2000. 

8. Савенко В.С. Геохимические аспекты устойчивого развития. – М.: 
ГЕОС, 2003. 

 
Дополнительная: 
1. Климатическая система и изменения климата. В кн. «география, 

общество, окружающая среда». Том 6. «Динамика и взаимодействие атмосферы 
и гидросферы». – М.: Городец, 2004. С. 21-97. 

2. Климат Земли и его изменения. В кН. «Современные глобальные 
изменения природной среды», 1. – М.: Научный мир, 2005. С. 88-209. 

3. Семенов С.М., Ясюкевич В.В., Гельвер Е.С. Выявление 
климатогенных измерений. – М.: Метеорология и гидрология, 2006. – 324 с. 

4. Золотокрылин А.Н. Климатическое опустынивание. – М.: Наука, 
2003.  

5. Аэрозоль и климат. / Под редакцией К.Я. Кондратьева. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1991. – 541 с. 

6. Атмосферный озон и изменения глобального климата. / Под 
редакцией Э.Л. Александров, И.Л. Кароль, Л.Р. Ракишева. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1982. – 183 с. 

7. Динамика климата. / Под редакцией С. Манабе. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1988. – 573 с. 

8. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. – Л.: Гидрометеоиздат, 
1980. – 351 с. 

9. Кароль И.Л. Введение в динамику климата земли. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1988. – 215 с. 

10. Кондратьев К.Я. Глобальный климат и его изменения. – Л.: Наука, 
1987. -225 с. 

11. Парниковый эффект, изменеие климата и экосистемы. / Под 
редакцией Б. Болина, Б.Р. Дееса и др. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 557 с. 
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(профильное направление) 
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Сальников В.Г. -  доктор геграфических наук, профессор кафедры 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Динамика климата» содействует получению слушателями 

углубленных знаний в области формирования и динамика климата; 
антропогенного влияния на климат, способствует дальнейшему развитию 
личности.  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, значительно 
повышают эффективность учебного процесса и дают возможность 
слушателями  выполнять научные   исследования на качественно более 
высоком уровне. 

Докторант должен знать: 
− опасности и риски, связанные с изменением климата; 
− возможности применения современных моделей ОЦА для оценки 

изменений климата; 
− влияние динамики океана и морского льда в системе океан-

атмосфера. 
Докторант должен уметь: 
• оценивать влияние южной осцилляции и Эль-Ниньо на климат 

Казахстана; 
• использовать современные информационные технологии, включая 

методы получения, хранения и обработки первичной метеорологической 
информации; 

• сравнивать и оценивать результаты различных сценариев изменения 
современного климата. 
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Владеть навыками: 
− использования геоинформационных систем для научно- 

исследовательской и практической работы; 
− использования результатов моделей общей циркуляции атмосферы 

для оценки будущих изменений климата. 
Быть способным и компетентным: 
− в оценке риска и опасностей, связанных с изменением климата; 
− в проведении научных, теоретических и экспериментальных 

исследований. 
Для изучения дисциплины «Динамики климата» необходимы сведения из 

следующих дисциплин: «Физическая метеорология», «Климатология», 
«Специальные главы динамической (теоретической) метеорологии», 
«Глобальный климат и его изменения».  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Цели и принципы моделирования климата и его изменений 
2 Чувствительность климата 
3 Динамика океана 
4 Южная осцилляция и Эль-Ниньо 
5 Некоторые проблемы динамики стратосферы 
6 Аэрозоль и климат 
7 Вулканы и климат 
8 Моделирование парникового эффекта газов и аэрозолей 
9 Климат и человек 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Целью дисциплины «Динамика климата» является получение слушателями 

фундаментальных знаний о закономерностях колебаний климата, 
взаимодействии составляющих климатической системы, полученных главным 
образом с помощью математического моделирования. Дисциплина дает 
представление о земной климатической системе, принципах взаимодействия 
между ее компонентами, основных климатообразующих факторах; 
рассматривается генезис климатических колебаний различного временного 
масштаба, особое внимание уделено наблюдаемым и ожидаемым в ХХI 
столетии изменений климата, их последствиям; выявляется роль естественных 
и антропогенных факторов, роль внешних воздействий.  

Основной задачей дисциплины является изучение: естественных 
долгопериодных изменений климата и антропогенных влияний на климат; 
динамики океана; влияния Эль-Ниньо и Ла-Ниньо на климатическую систему; 
современных моделей ОЦА и возможности применения их для оценки 
изменений климата на территории РК; проблемы динамики стратосферы, 
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климатического эффекта стратосферного аэрозоля; обратных связей в 
климатической системе. 

В дисциплине приводятся сведения о структуре общей циркуляции 
атмосферы, физических механизмах ее поддерживающих, энергетике 
крупномасштабных атмосферных процессов. Показана роль циркуляционных 
процессов в формировании погоды и климата. Приводятся примеры численных 
моделей общей циркуляции атмосферы и их использования в прогнозах погоды 
и климата. Представлены результаты моделирования будущих изменений 
климата Земли с помощью климатической модели. 

В основу курса положены сведения из геофизической гидродинамики, 
динамической метеорологии, достижения отечественных и зарубежных 
исследований в области численного моделирования процессов общей 
циркуляции атмосферы и климата, а также прикладные вопросы численного 
прогнозирования погоды и климата, роли атмосферных движений в состоянии 
окружающей природной среды. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Цели и принципы моделирования климата и его изменений 
Основная цель моделирование климата. Исследование его внутренних и 

внешних связей, механизмов их взаимодействий, определенные направления и 
характера изменений климата при разных возможных изменениях факторов, его 
формирующих. 

Современные модели ОЦА и возможности применения их для оценки 
изменений климата на территории РК. Адаптация к изменениям климата и 
опасным явлениям, возникающим в связи с этими изменениями. 

Эмпирические исследования климата. Изменения климата в прошлом. 
Климат прошлого и парниковые газы. Сценарии климата. Построение 
сценариев на основе данных инструментальных наблюдений. Статистические 
связи изменений глобального и регионального климата. Опасности и риски, 
связанные с изменением климата. 

 
Чувствительность климата 
Определение чувствительности климатической модели. Мера 

чувствительности. Параметр чувствительности численных моделей. 
Эргодичность и предсказуемость климата. Транзитивность и интранзивность 
климатической системы. 

 
Динамика океана 
Система океан – атмосфера, ее суть и особенности. Природа океанических 

течений. Ветры и течения Мирового океана. Происхождение Гольфстрима и его 
значение. Природа Гольфстрима. Устойчивость аномалий температуры океана. 
Система океан –атмосфера в торпических и умеренных широтах. Термический 
режим системы океан-атмосфера и его воздействие на климат.   
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Южная осцилляция и Эль-Ниньо 
История вопроса. Южная осцилляции и Эль-Ниньо. Сезонная 

изменчивость. Межгодовая изменчивость. Телеконнекция. Исследования 
Бьеркнеса динамических связей циркуляции в тропиках и в умеренных 
широтах. Явление Ла-Ниньо. Влияние Эль-Ниньо и Ла-Ниньо на 
климатическую систему.  

 
Некоторые проблемы динамики стратосферы 
Периодические и непериодические изменения температуры и циркуляции 

воздуха в стратосфере Северного полушария. Зимняя и летняя циркуляция 
воздуха в стратосфере. Раздвоение статосферного полярного циклона. 
Внезапные потепления в полярной стратосфере. Изменения солнечной 
активности и зимные потепления в стратосфере. Квазидвухлетние колебания в 
экваториальной нижней стратосфере. Взаимосвязь процессов в тропосфере и 
стратосфере.    

 
Аэрозоль и климат 
Антропогенный аэрозоль. Океанические аэрозоли. Стратосферный 

аэрозоль и климат. Тропосферный аэрозоль и климат. Климатические эффекты 
аэрозоля. Аэрозоль как элемент климатической системы.  

Почвенные аэрозолии. Пылевые бури. Океанические аэрозоли. Роль 
океанических аэрозолей в процессах облакообразования. Стратосферный 
аэрозоль. Источики, оптические свойства и глобальное распространение 
стратосферного аэрозля. Климатические эффекты аэрозоля.  

 
Вулканы и климат 
Прозрачность атмосферы и вулканическая деятельность. Время жизни, 

масса выбросов и глобальное распространение вулканического аэрозоля. Вклад 
вулканического аэрозоля в изменчивость прямой солнечной радиации. Оценка 
изменчивости зональной циркуляции после извержения вулканов. 
Вулканические извержения как один из важнейших факторов изменения 
климата. 

 
Моделирование парникового эффекта газов и аэрозолей  
Парниковый эффект, изменения климата и экосистемы. Углерод в природе 

и в атмосфере. Прогнозы концентраций СО2 в атмосфере на будущее. Малые 
газовые составляющие атмосферы. Прогнозы концентрации парниковых газов. 
Обзор результатов моделей общей циркуляции для мгновенного содержания 
СО2.  

 
Климат и человек 
Глобальное влияние человеческой деятельности на климат. Взаимосвязь 

между энергопотреблением, экономической деятельностью и поступлением 
СО2 в атмосферу. Потребление энергии и выбросы СО2. Альтернативные 
источники первичной энергии. Термическое загрязнение и  его влияние на 
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региональный климат. Влияние климатических колебаний на отдельные сферы 
общественной жизни. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Углеродный цикл и прогнозы на будущее. 
2. Влияние роста концентрации СО2 и климатических изменений на 

экосистемы суши.  
3. Использование численных моделей в исследовании изменений 

климата. 
4. Роль океанов в глобальной климатической системе. 
5. Влияние снежного и ледяного покрова на изменчивость климата. 
6. Обратные связи в климатической системе. 
7. Климатические эффекты аэрозоля. 
8. Малые газовые составляющие атмосферы и их роль в исследованиях 

климата. 
9. Предсказуемость атмосферы и прогнозирование погоды. 
10. Энергетика атмосферы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА 
 

1. Адаптация различных отраслей экономики РК к условиям 
изменения климата. 

2. Внезепные стратосферные потепления и их роль в ОЦА. 
3. Статистические связи изменений глобального и регионального 

климата 
4. Опасные явления погоды и современные изменения климата. 
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7. Радиационные свойства облачности. 
8. Основы геофизических моделей оледенений. 
9. Влияние циркуляционных систем на региональные изменения 

климата. 
10. Особенности циркуляции планетарных атмосфер Солнечной 

системы. 
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