
 

Қазақстан Республикасы бойынша 2022 жылғы қазанға арналған ауа 

райы болжамы 

 

Қараша-қыс алдындағы маусымның бірінші айы.  

Қараша айында республика бойынща ауа температурасы климаттық норма 

шамасында болжанады, жауын-шашынның таралуы келесідей күтіледі: 

Қазақстан Республикасының батыс жартысында нормадан аз, шығыста - 

норма шамасында.   

Қараша айының басында Скандинавиядан Ресейдің Еуропалық аумағы (РЕА) 

арқылы циклон үлкен жылдамдықпен Қазақстан аумағына ауысып, ауа 

райының тұрақсыз сипатын анықтайды. Жауын-шашын жаңбыр мен 

жылбысқы қар түрінде болады деп күтілуде, республиканың оңтүстігінде әлі 

де көбінесе жаңбыр жауады. Атмосфералық фронттармен байланысты ең 

күшті жауын-шашын еліміздің солтүстік-батысында, солтүстігінде, 

орталығында көктайғақ құбылыстарымен және желдің 15-28 м/с дейін 

күшеюімен бірге күтіледі, жекеленген аудандарда көктайғақ болуы мүмкін. 

Қарашаның алғашқы күндерінде ҚР аумағы бойынша ауа температурасы 

түнде -5+5°С, күндіз +1+9°С, еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында 

жылы болады - күндіз +10+18°С. 

Бірінші онкүндіктің ортасынан бастап белсенді циклон шығыс бағытта 

жылжып Қазақстан аумағынан кетеді, бұл циклонның ізінен Қара теңіз 

аймақтарынан антициклон таралады, бұл жауын-шашынның басында батыс 

өңірлерде тоқтатылуына әкеліп соқтырады, онкүндіктің соңында 

республиканың қалған аумағында да жауын-шашын тоқтайды. Ауа 

температурасы еліміздің солтүстік жартысында түнде -3-13°С-қа дейін, күндіз 

-5+2°С-қа дейін, оңтүстік жартысында түнде -5+2°С-қа дейін, күндіз 0,+8°С-

қа дейін біртіндеп төмендеуі күтілуде.   

Айдың екінші және үшінші онкүндігінде Қазақстан аумағында Солтүстік 

теңіз, Батыс және Шығыс Сібір аудандарынан суық ауа массалары жиі келіп, 

тұрақсыз ауа райы болжанады. Термометрлердің бағандары түсуі мүмкін:  

солтүстік жартысында түнде -17-25°С-қа дейін, күндіз -5-12°С-қа дейін;  

оңтүстік жартысында түнде -10-17°С-қа  дейін, күндіз -3-10°С-қа дейін. 

Алайда, Қазақстан аумағына Атлантика мен Иран аумағынан ауа массалары 

түсетін жылы күндердің де болуы күтіледі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультативный прогноз погоды по территории РК  

на ноябрь 2022 года 

 

Ноябрь - первый месяц сезона предзимья.  

В ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется 

в пределах климатической нормы, распределение осадков ожидается 

следующим образом: в западной половине Казахстана меньше нормы, в 

восточной - около нормы.   

В начале ноября, нырнувший со Скандинавии вглубь Европейской территории 

России (ЕТР) циклон, c большой скоростью будет смещаться на территорию 

Казахстана, обуславливая неустойчивый характер погоды в большинстве 

регионах. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге республики 

еще пройдут преимущественно дожди. Наиболее сильные осадки, связанные с 

атмосферными фронтами, пройдут на северо-западе, севере и в центре страны. 

Будет усиливаться ветер до 15-28 м/с, в отдельных районах наблюдаться 

гололедные явления.  

Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит 

ночью -5+5°С, днём +1+9°С, на юге и юго-востоке страны теплее - днём 

+10+18°С. 

С середины первой декады активный циклон покинет территорию Казахстана, 

смещаясь в восточном направлении, в след этому циклону из районов Чёрного 

моря распространится антициклон, обусловив прекращение осадков в начале 

в западных регионах, в конце декады осадки прекратятся и на остальной 

территории республики. Ожидается постепенное понижение температуры 

воздуха: 

в северной половине ночью до -3-13°С, днём до -5+2°С,  

в южной половине ночью до -5+2°С, днём до 0,+8°С.   

Во второй и в третьей декадах месяца на территории Казахстана часто будут 

поступать холодные воздушные массы из районов Северных морей, Западной 

и Восточной Сибири, прогнозируется неустойчивая погода. Столбики 

термометров опустятся:  

в западных, в северных, центральных и восточных регионах ночью до -17-

25°С, днём до -5-12°С;  

на юге, юго-востоке республики ночью до -10-17°С, днём до -3-10°С. 

Однако не исключены теплые дни, когда на территорию Казахстана будут 

поступать воздушные массы из районов Атлантики и территории Ирана. 
 


