
ОБЗОР ПОГОДЫ В ИЮНЕ 2020 ГОДА 

 

Отклонение температуры воздуха от нормы в июне было около нормы 

на большей части территории республики, выше нормы на 1-4С в 

Атырауской, Мангыстауской областях, на юге Западно-Казахстанской, на 

юго-западе Актюбинской областей, в отдельных районах Кызылординской и 

Алматинской областей, ниже нормы на 1-2С в Северо-Казахстанской 

области, на большей части Костанайской области, на северо-западе 

Акмолинской, в отдельном районе Актюбинской областей. 

Орташа айлық ауа температураның ауытқуы маусым айында 

республиканың басым бөлігінде норма шамасында болды, Атырау, 

Маңғыстау облыстарында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Ақтөбе 

облысының оңтүстік-батысында, Қызылорда және Алматы облыстарының 

жекелеген аудандарында нормадан 1-4°С жоғары болды, Солтүстік Қазақстан 

облысында, Қостанай облысының басым бөлігінде, Ақмола облысының 

солтүстік-батысында, Ақтөбе облысының жекелеген ауданында нормадан 1-

2°С төмен болды. 

The deviation of the air temperature from the norm in june was about the norm 

in most of the territory of the Republic, above the norm by 1-4°C in Atyrau, 

Mangystau regions, in the South of West Kazakhstan, in the South-West of Aktobe 

regions, in some areas of Kyzylorda and Almaty regions, below the norm by 1-2°C 

in the North Kazakhstan region, in most of the Kostanay region, in the North-West 

of Akmola, in a separate district of Aktobe regions. 
 

 



Отклонение количества осадков от нормы за месяц было меньше нормы 

на большей части республики, около и больше нормы в 1-3 раза на большей 

части Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, на севере 

Карагандинской, Атырауской, на севере и западе Западно-Казахстанской, на 

западе и востоке Северо-Казахстанской областей, около нормы в отдельных 

районах Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской 

областей.  

Жауын-шашын мөлшерінің нормадан ауытқуы республиканың басым 

бөлігінде нормадан аз; Ақмола, Шығыс-Қазақстан облысының басым 

бөлігінде, Қарағанды, Атырау облыстарының солтүстігінде, Батыс Қазақстан 

облысының солтүстігінде және батысында, Солтүстік-Қазақстан облысының 

батысында және шығысында норма шамасында және нормадан 1-3 есе көп, 

Ақтөбе, Қостанай, Павлодар, Түркістан облыстарының жекелеген 

аудандарында норма шамасында болды. 

Deviation of precipitation from normal for the month was less than normal in 

most parts of the Republic, about and more than the norm of 1-3 times in most parts 

of Akmola, East Kazakhstan regions, in the North of Karaganda, Atyrau, in the 

North and West of West Kazakhstan, on the West and East of the North-Kazakhstan 

regions, near normal in some areas of Aktobe, Kostanay, Pavlodar, Turkestan 

regions. 

 

 
 


