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Мазмұны 

 
1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері 

"8D05204-Метеорология"мамандығы бойынша түсу емтиханының мақсаты 

метеорология саласындағы кәсіби білімдер мен дағдыларын бағалау және анықтау болып 

табылады. 

        Қабылдау емтиханының міндеттері-қабілеттілікті анықтау: 

− Жергілікті, аймақтық және жаһандық деңгейлерде климаттың қазіргі 

өзгерістерін түсіндіру; 

− Атмосфераның жалпы айналымының өңірлік ерекшеліктерін және Қазақстан 

мен Орта Азия үстіндегі процестер типтерінің жалпы сипаттамасын меңгеру; 

− Ауа райының қауіпті құбылыстарының, қолайсыз метеорологиялық 

жағдайлардың, климаттық өзгерістер әсерінің экологиялық және әлеуметтік-

экономикалық салдарларының тәуекелін бағалау; 

− Климатология, ауа-райын талдау және болжау және басқа да 

метеорологиялық бағыттар міндеттерін шешу үшін ақпараттық технологияларды 

қолдану; 

− Бақылау нәтижелерін заманауи өңдеудің әдістері мен тәсілдерін сипаттау; 

− Есептеу нәтижелерін талдау және метеорология саласындағы ғылыми және 

практикалық міндеттерді шешу үшін алынған қорытындыларды сауатты қолдану; 

− Метеорология саласындағы қазіргі заманғы проблемаларды талдау және 

жалпылау; 

− Ғылыми зерттеулерді өз бетінше жүзеге асыруға құқылы. 

 

2. PhD докторантураға түсетін тұлғалардың дайындық деңгейіне 

қойылатын талаптар 

"8D05204 – Метеорология" мамандығы бойынша докторантураға Қазақстан 

Республикасының немесе шет мемлекеттердің білім беру мекемелерінде алған, 

магистр дипломымен расталған жоғары білімі бар тұлғалар қабылданады. 

Докторантураға азаматтарды қабылдау тәртібі жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 

қабылдаудың үлгі ережелерімен белгіленеді. 

"8d05204 – Метеорология" білім беру бағдарламасы бойынша түсу 

емтиханының бағдарламасы докторантураға түсушілер келесілерді білуі тиіс: 

атмосфералық ауаның құрамы мен жай-күйінің теңдеуін; атмосфераның 

құрылымын; атмосфераның статикасы мен термодинамикасын; атмосфераның 

радиациялық режимі мен жылу жағдайын; бұлттардың, тұман мен жауын-

шашынның физикасын; атмосферадағы оптикалық және электрлік құбылыстарды; 

метеорологиялық ақпараттың түрлерін және оны ұсыну тәсілдерін; синоптикалық 

масштабтағы метеорологиялық өрістердің негізгі сипаттамаларын; негізгі 

синоптикалық объектілерді (ауа массалары, атмосфералық фронттар, ағынды 

ағыстар, биіктік фронтальды аймақтар, циклондар мен антициклондар); 

атмосфераның қалыптасуының негізгі факторларын;; температура өрісі және оны 

анықтайтын факторлар; атмосфера мен мұхиттың жалпы айналымы, олардың 

климат құраушы мәні; ылғалдылық және бұлттылық өрісі, климаттың 

қалыптасуындағы олардың рөлі; климаттардың жіктелуі; мезо және микроклимат; 

климаттың өзгеруі және ауытқуы; 

білу керек: негізгі гидрометеорологиялық шамаларды бақылау және өлшеу; 

теориялық білімдерді қолдана отырып метеорологиялық ақпаратты талдау; 



атмосфералық процестер мен ауа райы жағдайларының дамуын талдау және 

бағалау; негізгі метеорологиялық шамаларды және әртүрлі метеорологиялық 

құбылыстарды болжау әдістерін қолдану; әр түрлі алдын ала ауа райының 

болжамдарын жасау. 

Докторантураға түсуші түсу емтиханында "8D05204-Метеорология" білім 

беру бағдарламасын табысты игеру үшін қажетті және жеткілікті болып табылатын 

алдыңғы дайындықтың негізгі пәндері бойынша білім тереңдігін, ғылыми – зерттеу 

әлеуетін көрсету қажет. 

 

3.Білім беру бағдарламасының пререквизиттері 

− Атмосфераның жалпы циркуляциясының ерекшеліктері және ұзақ 

мерзімді ауа-райын болжау; 

− Метеорологиядағы заманауи статистикалық әдістер; 

− Атмосфераның жаһандық мониторингі; 

− Жаһандық климат және оның өзгеруі 
 

4. Емтихан тақырыптарының тізімі  

 

"Атмосфераның жалпы айналымының ерекшеліктері және ауа райының ұзақ 

мерзімді болжамдары" пәні 

 

   Ұзақ мерзімді ауа райы болжамдары. ҰМБ қазіргі жағдайы, олардың ақталуы. 

Шаруашылық қызметке метеорологиялық қызмет көрсетудегі ҰМБ рөлі. 

    Атмосфераның жалпы айналымы. Атмосфераның жалпы айналымын 

қалыптастырудағы негізгі факторлардың рөлі. Атмосфераның жалпы айналымының 

орташа көпжылдық сипаттамалары. Атмосфераның жалпы айналымының негізгі 

объектілері. Атмосфераның әсер ету орталықтарының орналасуы, қарқындылығы және 

маусымдық ауытқуы. Атмосфераның жалпы айналымының сызбалары. Айналым 

индекстері. 

АЖА-ның жалпыланған көрсеткіштерін (атмосфералық процестердің түрлері мен 

формалары) болжау схемаларында пайдалану. Қарқындылықтың сандық индексі (Россби, 

Блинова, Каца) болжау схемасындағы предикторлар ретінде. 

Жер шарының әртүрлі аймақтарындағы: экваториальды, тропикалық және 

субтропикалық, қалыпты ендік, полярлық аймақтардағы ауа райы режимінің 

ерекшеліктері. 

Планетарлық биік фронтальды аймақтар және ағыс аймақтары. 

Солтүстік жарты шардағы циклондар мен антициклондардың қайталануы. 

  Циркумполярлы құйынды. Циркумполярлы құйынды, оның қысқы және жазғы 

маусымға арналған ерекшеліктері. Ауа райының қауіпті құбылыстарын (құрғақшылық, 

қатал қыстар) болжауда стратосферадағы айналымның көктемгі және күзгі қайта құру 

күнін пайдалану. 

   Стратосфералық жылыну. Кенеттен стратосфералық жылыну. Стратосфералық 

жылыну және макроауа райының қалыптасуындағы олардың рөлі. 

   Атмосфераның жалпы айналымы және күн белсенділігі. Күн-жер 

байланыстарының табиғаты. Жердің Барикалық алқабына гелиофизикалық әсер ету. Күн 

белсенділігінің және жер және ғарыштық пайда болған басқа да факторлардың рөлі. 

Атмосферадағы озог. 

Экстремалды ауа-райы жағдайларының күн белсенділігімен байланысы. 11-

жылдық күн цикліндегі құрғақшылық пен қатал қыстар. Геомагнитті өріс құрғақшылық 

пен қатал қыс пайда болу ықтималдығының көрсеткіші ретінде. 



     Жердің айналуының тұрақсыздығы. Жердің айналу параметрлерінің тербелісі 

(бұрыштық жылдамдық, жер осінің нутациясы) және АЖА мен ауа-райы процестеріне 

әсері. 

      Төселме беткей және ҰМБ. Жер шары бойынша жылу энергиясының біркелкі 

бөлінбеуіне, құрлық пен мұхиттың біркелкі бөлінбеуіне және төселетін беттің сипатына 

байланысты циркуляция ерекшеліктері. 

Жер шарындағы қысым, температура және жауын-шашынның таралуы. Жердегі 

және биіктіктегі ауаның негізгі тасымалдарының бағыты мен жылдамдығы. 

ҰМБ -да төселме беттің сипаттамасын қолдану ерекшеліктері: синоптико-

климаттық және статистикалық зерттеулер. 

       Мұхит пен атмосфераның өзара әрекеттесуі. Өзара әрекеттесу түрлері: 

Шағын масштабты және ірі масштабты өзара әрекеттесу, Шулейкин бойынша 1 және 2 

типті жылу машиналары. 

Солтүстік Атлантика және Тынық мұхитының Қазақстандағы ауа райының 

қалыптасуындағы рөлі. Солтүстік Атлант және Тынық мұхитының ақпараттық аймақтары. 

Мұхиттың жылу жағдайы және Қазақстандағы ауа райы. 

Құрлықтағы ауа райының қалыптасуына Арктикалық теңіздердің мұздану әсері. 

Қазақстандағы ауа температурасымен және жауын-шашынның мөлшерімен Арктикалық 

теңіздердің мұздану байланысы. 

       Ұзақ мерзімді метеорологиялық болжамдарды дамыту және жетілдіру 

перспективалары. Ұзақ мерзімді ауа-райын болжау міндеттерін шешудің заманауи 

тәсілдері. 

 

"Метеорологиядағы қазіргі статистикалық әдістер" пәні. 

       Ақпаратты алдын ала өңдеу. Алғашқы метеорологиялық ақпаратты алдын 

ала өңдеу. Өрескел қателіктерді кесу. Бастапқы деректердің біртектілігін және 

репрезентативтілігін бағалау. 

     Нормалық критерийлері. Қалыпты гипотезаны тексеру. Ығыстырылмаған баға 

(эксцесс және асимметрия коэффициенттерінің мәндері бойынша). 

Эмпирикалық ассиметриялық үлестірімдерді қалыпты заңға түрлендіру тәсілдері. 

2-ші тарау бойынша бөлу нормалық гипотезасын тексеру, Колмогоров-Смирнов 

критерийі. 

       Байланыстардың статистикалық талдауы. Деректерді алдын ала өңдеу 

кезеңдері; блок-схема. Сызықты және сызықты емес байланыс. Корреляциялық 

қатынастар. Сызықты емес регрессия және корреляция. 

      Сызықты емес және көп корреляциялық байланыстар. Дискриминантты 

функцияны талдауды таңдау. Бақылау дискриминациясы негізінде жіктеу. Мәліметтерді 

жіктеу үшін жалпыланған дискриминантты талдауды қолдану. Орташа әдіспен 

кластерлеу. 

     Дисперсиялық талдау. Қадамдық регрессия және көрсеткіштерді түсіндіру. 

Дисперсиялық талдау; Жалпы ережелер. Шағын топтардың бірфакторлы кешендерін 

дисперсиялық талдау. 

Параметрлік емес критерийі. Манна-Уитни критерийі.Краскела-Уоллис критерийі. 

Вилкоксон критерийі. 

 

Атмосфераның жаһандық мониторингі " пәні 

       Атмосфераның жаһандық мониторингінің теориялық аспектілері. 

Қоршаған табиғи ортаны жан-жақты талдау контекстіндегі атмосфераның жаһандық 

мониторингі. Аймақтық масштабтағы экологиялық жүктемені талдау. Биосфера 

элементтеріне рұқсат етілген жүктеме. "Доза–жауап реакциясы" тәуелділігі. Экологиялық 

жүйенің тұрақтылығы мен резервтері. Антропогендік жүктемелерді нормалаудың 



экологиялық тәсілдері. Ластаушы заттар әсерінің көптеген жолдарын ескере отырып, 

экологиялық нормалау принциптері 

       Атмосфераның жаһандық мониторингін ұйымдастыру. Қоршаған табиғи 

ортаның сапасын реттеудің жалпы тәсілдері. Реттеудің экологиялық-экономикалық 

аспектілері. Атмосфера жағдайының өзгеруін, антропогендік әсер ету көздері мен 

факторларын бақылауды ұйымдастыру. Антропогендік өзгерістерді бағалау және болжау. 

Атмосфера жағдайының антропогендік өзгерістерінің жаһандық мониторингін негіздеу 

және жіктеу. 

     Климаттық мониторинг. Негізгі міндеттері. Климаттың өзгергіштігін талдау 

үшін қажетті негізгі климаттық деректер мен ақпаратты алу. Өлшеудің басымдылығы мен 

дәлдігі. Спутниктік Климаттық мониторинг. Жаһандық климаттық өзгерістердің 

мониторингі. 

      Трансшекаралық тасымалдау мониторингі. Атмосферада ластаушы 

заттардың трансшекаралық таралуы. Трансшекаралық ағындарды есептеу үшін үлгілердің 

жалпы сипаттамасы. 

       Қоршаған орта мониторингінің жаһандық жүйесі. Қоршаған ортаның 

жаһандық мониторингі саласындағы халықаралық ынтымақтастық. 

        Атмосфера жағдайының жаһандық және аймақтық болжамдары. 

Атмосфералық ауаға шығарындылардың көлемін төмендету бойынша әртүрлі деңгейдегі 

іс-шаралар. Қазақстан Республикасында ауа сапасын басқаруды жақсарту және Ауаның 

алыс қашықтыққа трансшекаралық ластануы туралы конвенцияға таңдап алынған 

хаттамаларды орындау жөніндегі тұжырымдама. 

 

"Жаһандық климат және оның өзгеруі" пәні 

       Климаттық жүйе және климат құраушы факторлар. Климаттың өзгеруін 

зерттеу әдістері. Климаттың өзгергіштігі, климаттың өзгеруі және ауытқуы. 

      Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым (ДМҰ). ӘБ қызметі, бағдарламалары 

мен жобалары. Климаттың өзгеруі туралы БҰҰ негіздемелік конвенциясы. Конвенция 

Тараптарының принциптері, міндеттемелері және БҰҰ РКИК кемшіліктері. Климат 

бойынша болашақ келісімдердің болашағы. Климаттың өзгеруі бойынша үкіметаралық 

сарапшылар тобы және оның қызметі және жарияланымдары. Киото хаттамасы және оның 

механизмдері. Киото хаттамасы бойынша Марракеш келісімдері (БҰҰ РКИК 

тараптарының 7 конференциясы, Марракеш қаласы, Марокко, 2001 ж.). (СОР21, Париж қ., 

Франция, 2015 ж.; СОР22. Марракеш қ. (Марокко), 2016 ж.; СОР23. Бонн қ., (Германия), 

2017 ж.). Мақсаты, міндеттері және нәтижелері. 

      Жаһандық климаттың өзгеру себептері. Климаттың байқалып отырған 

өзгеруінің табиғи және антропогендік жүйелерге әсері. Аймақтық климат, жергілікті 

климат, микроклимат және оларды анықтайтын факторлар. Климаттың жіктелуі. Жердің 

Климаты. Өткен климатты зерттеу және қалпына келтіру әдістері. 

      Жердің жаһандық климаты және оның соңғы онжылдықтағы өзгерістері. 

Адамның климатқа және микроклиматқа әсері. Жердің климаттық жүйесін модельдеу. 

     Орталық Азия Климаты. Негізгі сипаттамалары. Соңғы онжылдықта Орталық 

Азия климатының өзгеруі. Қазақстандағы климаттың өзгеруі. Әсер етуді бейімдеу және 

жұмсарту жолдары, әлемде және Қазақстанда байқалатын және күтілетін климаттық 

өзгерістерге салдарлардың алдын алуға бағытталған ұлттық және өңірлік бағдарламалар. 

      Жақын болашақта жаһандық климаттың өзгеру сценарийлері. Өзгеретін 

климаттан туындаған табиғи және антропогендік жүйелер үшін болашақ тәуекелдер мен 

әсер ету. ХХІ ғ. соңы. Орта Азия елдерінің болашақ климаттық жағдайларының 

сценарийлері  

       Өзгермелі климат жағдайындағы жердің су ресурстары. Өзгермелі климат 

жағдайындағы Орталық Азия елдерінің су ресурстары. Әлемдегі және Орталық Азиядағы 

трансшекаралық су бөлу мәселелері (су қақтығыстары). 



      Климаттың өзгеруі және қалалық орта. Климаттың өзгеруіне бейімделу және 

қалалардағы оның әсерін жеңілдету. Тұрақты даму: тұжырымдама, қағидаттар және 

мақсаттар. Әр түрлі елдерде және Қазақстанда тұрақты даму жөніндегі бағдарламалар. 
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6. Әр пән бойынша емтихан нәтижелерін бағалау шкаласы 

     Емтихан билеттінің әр сұрағына жауаптары 100-балдық бойынша 

бағаланады. Қабылдау емтиханының қорытынды бағасы барлық жауаптардың орташа 

арифметикалық бағасы ретінде шығарылады. 

 
№ емтихан билетінің 

сұрақтары 

Жауаптың бағасы (баллдар) 

Сұрақ 1 100 

Сұрақ 2 100 

Сұрақ 3 100 

Сұрақ 4 100 

Қорытынды баға 100+100+100+100 / 4 

Қабылдау емтиханын өткізу кезінде нәтижелерді бағалаудың мынадай 

шкаласы белгіленеді: 

«Өте жақсы» бағасы (100-90 балл) түсушіге емтихан билетінің барлық 

сұрақтарына және қосымша қойылған сұрақтарға нақты әрі толық дұрыс жауап 

берсе қойылады. Емтиханда  шығарылған материалды қатаң логикалық пен жүйелі 

айтуды білу және сонымен қатар барлық курстардың жиынтығы бойынша 

қосымша ғылыми әдебиеттерді кеңінен қолдануды білу. Түсуші курстардың 

түсініктерімен категорияларымен, заманауи ғылыми мектептердің әдістемесін және 

білім жиынтығының зерттеу әдістемесімен еркін меңгереді. 

«Жақсы» бағасы (89-75 баллов) түсушіге емтихан билетінің барлық 

сұрақтарына және қосымша қойылған сұрақтарға нақты әрі толық дұрыс жауап 

берсе қойылады. Айтылған материал жоғарғы деңгейдегі логикамен және 

жүйелілігімен сипатталады. Сонымен қатар, емтиханға шығарылған сұрақтарға 

барлық курстардың жиынтығы бойынша қосымша ғылыми әдебиет көздерін 

пайдаланады. Түсуші курстардың түсініктерімен категорияларымен, заманауи 

ғылыми мектептердің әдістемесін және білім жиынтығының зерттеу әдістемесімен 

жақсы меңгереді. 

«Қанағаттанарлық» бағасы (74- 50-баллов) түсушіге қойылады, егер де 

емтиханға шығарылған сұрақтарына жалпы түсініктемелерін көрсетеді. Қосымша 

сұрақтарға курстың негізгі түсініктемелерін түсінуін көрсете алса. Айтылған 

материал жоғарғы емес деңгейдегі логикамен және әлсіз жүйелілігімен 

сипатталады Сонымен қатар, тек негізгі ұсынылған әдебиеттерден алынған 

білімдерді көрсетеді, ал қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдаланбайды. Түсуші 

курстардың түсініктерімен категорияларымен, заманауи ғылыми мектептердің 

әдістемесін және білім жиынтығының зерттеу әдістемесімен әлсіз меңгереді. 

«Қанағаттанарлықсыз» бағасы (49 – 0 баллов) түсушіге қойылады, егер 

де емтиханға шығарылған сұрақтарына жалпы түсініктемелерін көрсете алмаса. 

Қойылған қосымша сұрақтарға курстардың негізгі түсініктерін және 

категорияларын аша алмай жауап берсе. Айтылған материал жоғарғы деңгейдегі 

логикасы және жүйелілігі жоқ болуымен сипатталады. Сонымен қатар, негізгі 

ұсынылған әдебиеттерден алынған білімдерді нашар көрсетеді, ал қосымша 

ғылыми әдебиеттерді пайдаланбайды. Түсушіге курстардың түсініктерімен 
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категорияларымен, заманауи ғылыми мектептердің әдістемесін және білім 

жиынтығының зерттеу әдістемесімен меңгермейді. 
 

 

 

Әріптік 

жүйе бойынша 

бағалау  

Балдард

ың сандық 

эквиваленті  

% 

мазмұндама  

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау  

A 4,0 95-100 
Yздік  

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  
B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық  
C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 
Қанағаттандырарлықсыз  

F 0 0-24 

 

 


