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Жұмыс бағдарламасын Мемлекеттік оқу стандарты жэне оқу жоспары 

негізінде метеорология жэне гидрология кафедрасының аға оқытушылары 
Шушарина Л.М. жэне Оракова Г.О. қүрастырған.

Қаз¥У-нің метеорология жэне гидрология кафедрасының мэжілісінде 
бекітілген.
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Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к., доц. Р.Г. Абдрахимов
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Әдістемелік кеңесінің төрайымы Ж.Н. Алиева

«Бекітілді»
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География жэне табиғатты г 
факультетінің деканы, 
г.ғ.д., профессор



1. Гидрометорталығының болжам болімінде жэне гндрометеорология 
бойынша орталықтарда өтетін өндірістік практиканың мазмұны

1.Бөлімнің кұрылымы, ондағы болжамдық жұмыстарды ұйымдастыру жэне 
оның көлемі.

2.Техникалық жабдықтандыру; түсетін жэне берілетін метеорологиялық 
ақпараттың көлемі, байланыс құралдары.

3.Шаруашылық қызметтер мен жалпы метеорологиялық болжауларды 
қолданатын республика (облыстың, қаланың) халқын 
қамтамасыздандырудың тэртібі жэне ерекшелігі.

4.Шаруашылық қызметтердің эртүрлі саласын арнайы метеорологиялық 
қамтамасыздандыру.

5.Қауіпті жэне апатты гидрометеорологиялық құбылыстар туралы
мэліметтерді құрастыру жэне хабарлау. Қазақстан республикасының 
(облыстың, ауданның, қаланың) территориясында апатты
гидрометеорологиялық құбылыстар пайда болган кезінде немесе пайда 
болу мүмкіндігінде Казгидрометтің эр түрлі қызметтермен эрекеттесуі.

6.Қазақстан республикасының Гидрометорталығының болжам басқармасында 
жэне гидрометеорология орталықтарында қолданылатын метеорологиялық 
құбылыстарды болжаудың сандық әдістерімен танысу.

7.Соңғы жылдары бөлімнің мамандарымен орындалып жатқан немесе 
орындалған ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен танысу.

8.Болжам басқармасында келесі жұмыстар қарастырылады:
• спутниктік ақпараттар тобының жұмысымен танысу;
• ауа райының ұзақ мерзімді болжаулар бөлімінің жұмысымен танысу;
• компьютерлік технология мен байланыс орталығының жұмысымен 

танысу;
9. Ауа алабының ластануын бақылау жэне бөлімшеде атмосфера ластануының 

метеорологиялық жагдайларын болжауын ұйымдастыруымен танысу.

2. АМО-да (авиациялық метеорологиялық орталық) және ААМС-да 
(азаматтық авиациялық метеорологиялық станция) отетін өндірістік 
практиканың мазмұны

1. Әуәжайдын авиациялық-климаттық сипаттамасымен танысу.
2. АМО кұрылымы, ондагы болжамдық жұмыстарды ұйымдастыру жэне 

оның көлемі, техникалық жабдықтандыру, ұшақтармен диспетчерлік 
байланыс жэне әуежай араларында метеорологиялық ақпаратпен алмасу 
жүйесі.

3. Аэродром жэне аэродромның ауданы бойынша ауа райының тэуліктік 
жэне оперативті болжамдарын, биіктік бойынша жел мен температураның 
маршрутты болжамдарын құрастыру, жэне де жергілікті ауа жолағы 
бойынша ауа райын болжау.

4. Ауа райының авиациялық карталарын талдау. Авиация үшін қауіпті 
құбылыстар туралы немесе аэродромда, аэродромның ауданында жэне 
авиатрассаларда ауа райының қауіпті жағдайлары туралы штормдық 
ескертулерді құрастыру жэне хабарлау.



5. ¥шатын ұшақтардын экипаж құрамын ұшу алдындағы консультациямен 
жэне ауа райы болжамының барлық түрімен қамтамасыздандырудын 
тэртібі мен ерекшелігі.

6. Авиаметорталықта (АМО) жылдың суық жэне жылы мезгілінде 
қолданылатын авиация ұшін қауіпті кұбылыстардын (найзағай, тұман, 
ұшақтын шайқалуы жэне т.б.) сандық болжау әдістерімен танысу.

3. Практиканың негізгі мақсаты:
1. Ауа райы қызметінің бөлімдерінің құрылымы мен міндеттерімен танысу.
2. Синоптикалық талдауды рэсімдеуді, эр түрлі метеорологиялық болжауларды 

құрастыруда жэне азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыздандыру 
бойынша оперативтік жұмыстарға дағдылануды үйрену.

3. Болжамдық бөлімдерде қолданылатын ауа райы болжауларының сандық 
эдістерімен онеркэсіпті жэне ауыл шаруашылық салаларын арнайы 
мәліметтермен қамтамасыздандыру тәсілдерін игеру.

4. Ауа райы бөліміндегі синоптик-мамандардың қазіргі кездегі қолданыстағы 
техникалық құралдардын игеру.

4. Өндірістік практиканы ұйымдастыру

1. Синоптикалық метеорология бойынша өндірістік практиканы метеоролог- 
студенттер 7-ші семестр аяқталғаннан кейін өтеді. Өндірістік практикаға олар 
қысқы сессиясының аралық бақылаулары мен емтихандарын тапсырып 
болғаннан кейін жіберіледі.

2. Практика өтетін жерлер: Астанада -  Казгидрометтің ауа райын болжау 
басқармасы жэне Казаэронавигацияның Авиаметорталығы (АМО), 
республиканың басқа қалаларында -  Казгидрометтің облыстық 
гидрометеорология орталықтарын метеорологиялық болжаулармен 
қамтамасыздандыру бөлімдері (топтары) жэне Казаэронавигацияныц Азаматтық 
авиациялық метеорологиялық станциялары.

3. Практикаға шығар алдында студенттерге практиканың мақсаты мен міндеттері, 
оның сол жерде ұйымдастыру ерекшеліктері туралы, тэртіптік талаптар, 
есептілік туралы толық нұсқау беріледі жэне практиканың бағдарламасы мен 
география жэне табиғатты пайдалану факультетінің деканатында тіркелген 
күнделіктерін алады.

4. Практиканың графигі сол жерде студенттермен бірге жұмыс істейтін 
мамандармен құрастырылады.

5. Практика кезінде студенттер міндетті:

1. Практиканың бағдарламасын толық орындау.
2. Кезекші кезектің жұмысында, болжауларды талқылауда қатысу; қажет 

есептеулер мен бақылауларды жүргізу, синоптиктің автоматтандырылған 
жұмыс орнын жэне оперативтік болжам жұмысында қолданылатын басқа 
техникалық құралдарды белсенді игеру.

3. Өндірістегі практика жетекшісініц бұйрыгы мен нұсқауларын орындау, 
жасалған жұмыстардыц жоғарғы сапасын қамсыздандыру, үлгілі тэртіпке ие 
болу, қауіпсіздік техника ережелерін сақтау.



4. Практика аяқталғаннан кейін жазбаша есепті құрастыру жэне оны кафедрада 
аттестациялық комиссияның шешіміне практика аяқталганнан кейін бір апта 
ішінде ұсыну.

6. Есептіліктің турі мен формасы

Өндірістік практика бойынша есептілік құжат болып студенттің жұмысының 
кұнделігі, практика туралы жазбаша есеп жэне студент жұмысының практика өткен 
жерде берілген багалық мінездемесі болуы тиіс.

Күнделік студентпен эр күн сайын толтырылады, онда бір күнде жасалынған 
жұмыстың түрлері қысқаша жазылады. Күнделік пен жазбаша есеп практика 
жетекшісімен тіркеледі.

Барлық есептік құжаттар 8-ші семестрде кафедраға ұсынылады.
Аттестациялық комиссия жазбаша есепті тексергеннен кейін, кафедрада есеп 

қорғалынады. Студенттің ондірістік практикасын бағалаған кезде практиканың 
бағдарламасының орындалуы жетекшінің қолы қойылған, студент орындаған 
жұмыстың багасы мен мінездемесі, безендіруі жэне де кафедрада комиссияның 
алдында қорғаған кезде ауызша жауаптардың толыгы мен сапасы ескеріледі.

7. Бағдарламаны ғылымн-әдістемелік қамтамасыздандыру
1. Наставление по службе прогнозов погоды. Терминология и оценка 

оправдываемости прогнозов погоды на сутки, последующие двое суток. -  
Алматы: Казгидромет, 1993. 26 с.

2. Руководство по авиационной метеорологии. ДДС 8896 -  АЫ/893/4. Издание 4. 
-  Л.: Гидрометеоиздат, 1993. 104 с.

3. Баранов А.М., Солонин С.В. Авиационная метеорология. -  Л.:
Гидрометеоиздат, 1981. 285 с.

4. Воробьев В.И. Синоптическая метеорология. -  Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 616 
с.

5. Наставление по службе прогнозов. Раздел 2. Часть 1 и 2. -  Л.: 
Гидрометеоиздат, 1974. 152 с.

6. Положение о порядке составления и передачи предупреждений о 
возникновении СГЯ. -  Алматы: Казгидромет, 1990. 30 с.

7. Практикум по синоптической метеорологии. -  Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 288 
с.

8. Приходько М.Г. Справочник инженера-синоптика. -  Л.: Гидрометеоиздат, 
1986. 328 с.

9. Руководство по использованию спутниковых данных в анализе и прогнозе 
погоды. -  Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 275 с.


