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Хабаршы № і

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 
Мемлекеттік терминология комиссиясының

ШЕШІМІ

Астана қаласы 2010 жылғы 23 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік терминология 
комиссиясы күн тэртібінде ұсынылған мэселелерді талкылай келе, ШЕШІМ 
ЕТТІ:

1. ҚР Парламенті Мәжілісі Аппаратының редакциялық-баспа бөлімі 
ұсынған заңнамалық мәтіндердегі жиі кездесетін ұялы сөздер ұсыныстар мен 
түзетулерді ескере отырып, бекітілсін.

2. ҚР Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
агенттігінің (қаржы полициясының) салалық терминологиялық жұмыс тобы 
ұсынған терминдер мен сөз тіркестері ұсыныстар мен түзетулерді ескере 
отырып, (11 сөз) бекітілсін.

Мемлекеттік терминология
комиссиясының торағасы М. Құл-Мұхаммед

Мемлекеттік терминология
комиссиясының хатшысы А. Щегорцова
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№і Хабаршы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы  
Мемлекеттік терминология комиссиясының  

2010 жылғы 23 желтоқсандағы мәжілісінде қаралып, 
бекітілген ҚР Парламенті М әжілісі Аппаратының  

редакциялық-баспа бөлімі ұсынған 
терминдер мен сөз тіркестері

№ Орыс тіліндегі нүсқа Мемтерминком 
бекіткен нүсқа

1. Ратификация Ратификация
Утверждение Бекіту
Скрепление Бекемдеу
Парафирование Дэйектеу
Подписание Қол қою

2. Оригинал Түпнұсқа
Аутентичность Тең түпнұсқалық
Аутентичный Теңтүпнұсқалы
Дубликат Телнұсқа
Подлинник Төлнұсқа

3. Юридическая сила Заңдық күш
4. Делимитация Межелеу

Демаркация Шегендеу
Демаркация границы Шекараны шегендеу

5. Хозяйство Шаруашылық, қожалық
Сельское хозяйство Ауыл шаруашылығы
Крестьянское Шаруа
(домашнее) хозяйство (үй) қожалығы

6. Предмет Нысана, пэн
7. Арест Қамақ

Домашний арест Үйқамақ
Арест на имущество Мүлікті қамаққа алу
Заключение Қамау
Заключенный Қамалған (қамаудағы) адам

8. Предписание Нұсқама
Инструкция Нұсқаулық

9. Правомочие Құқықтылық

10. Правомерно Құқыққа сыйымды
Неправомерно Құқыққа сыйымсыз

11. Баланс Теңгерім, баланс
На балансе предприятия Кәсіпорынның балансында
Баланс интересов Мүдделердің теңгерімі
Сбалансированный подход Теңгерімді көзқарас
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Хабаршы №і

12. Пропорция Пропорция
Пропорциональный Пропорционалды

13. Безвозвратность Қайтарымсыз
Возвратность Қайтарымды
Невозвратный Қайтарылмайтын
Отдача Қайтарым

14. Толерантность Тағаттылық
Терпимость Төзімділік

15. Довольствие Ризық
Денежное довольствие Ақшалай ризық
Суточное довольствие Тәуліктік ризық

16. Определение Анықтама, анықтау
Выявление Анықтау, табу
Выяснение Айқындау
Установление Белгілеу
Конкретизация Нақтылау
Уточнение Дэлдік енгізу
Детализация Тәптіштеу
Проработка Пысықтау
Доработка Толықтыру
Изготовление Жасау, жасап шығару
Подготовка Дайындау
Прояснение Айқындық енгізу
Разработка Әзірлеу (гылыми талдама)

17. Правила Қағида
Положение Ереже
Порядок Тэртіп, реттілік

18. Народонаселение Тұрғын халық

19. Водоток Суағын
Водосток Суағар

20. Аффилиированное лицо Үлестес тұлға

21. Преступление Қылмыс
Преступность Қылмыскерлік
Преступник Қылмыскер

22. Разработка (кұжат) Әзірлеу (құжат)
Разработка (геол.) Әзірлеу, дайындау
Разработка месторождения Кен орнын әзірлеу
Освоение месторождения Кен орнын игеру
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№і Хабаршы

23. Процесс
Процессуальный
Процессуальное
производство
Процессуальное положение 
Процессуальный документ 
Процессуальные сроки

Процесс, үдеріс 
Процестік
Процестік іс жүргізу

Процестік жағдай 
Процестік құжат 
Процестік мерзім

24. Обращение (іс-эрекет) Жүгіну

25. Заявление (құжат) 1. Арыз;
2. Мәлімдеме

Подать заявление Арыз беру
Делать заявление Мәлімдеме жасау

26. Просьба
Прошение (құжат)

Өтініш

Прошение о помиловании Кешірім жасау туралы өтініш
Прошение об аудиенции Қабылдау туралы өтініш

27. Исчисление Есептеу
Начисление Есебіне жазу
Перечисление Аудару
Отчисление Аударым
Вычисление Есептеп шығару
Вычет Шегерім

28. Представить 1. Табыс ету; 2. Ұсыну; 
3. Таныстыру

29. Соучастие Сыбайласу, қатысу
Соучастник Сыбайлас, қатысушы

30. Досмотр Тексеріп қарау
Осмотр Қарап тексеру
Пересмотр Қайта қарау

31. Ревизия Ревизия, тексеру
Ревизор Ревизор, тексеруші
Ревизионная комиссия Ревизиялық комиссия, 

тексеру комиссиясы

32. Назначения (по отдельным 
бюджетным программам)

Жұмсалым (қаржыға қатысты)

33. Военный Әскери
Воинский Жауынгерлік
Войска Әскер

7
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Хабаршы №і

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы  
Мемлекеттік терминология комиссиясының 

2010 жылғы 23 желтоқсандағы мәжілісінде қаралып, 
бекітілген Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің 
салалық терминологиялық жүмыс тобы үсынган  

терминдері мен сөз тіркестері

Р/с Терминдер мен сөз тіркестері Мемтерминком  
бекіткен нүсқасы

1. Теория социальной дезорганизации Іріткі салу

2. Теория дифференциальной ассоциации Саралау

3. Обременение Ауыртпалық

4. Трансферт Трансферт 
(ауысу, араластыру)

5. Подвал Жертөле

6. Огневая подготовка Атыс даярлығы
7. Справка объективка Айғақ анықтама
8. Дистанции пути Жоларалық
9. Умозрительное мышление Пайымдау
10. Персонифицированный Дараландырылған
11. Ходатайство Қолдаухат
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№1 Хабаршы

ТЕРМИНОЛОГИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ, 
ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ, 

ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

Х абарш ы ны ң бұл айдары мен филология ғы лы мдары ны ң 
докторы , проф ессор Ш ерубай Қ ұрманбайулы ны ң «Құрманбек 
Сағы нды қов ж эне аударма мен терминология мәселелері», 
эл-Ф араби атындағы Қ азақ ұлтты қ университеті ж урналистика 
факультетінің доценті, филология ғы лы мдары ны ң кандидаты 
Сағатбек М едеубекұлының «Ш еш енсөздегі ж урналистік- 
сөзгерлік айты ндар», эл-Ф араби аты ндағы ҚазҰУ ш ы ғы стану 
факультеті Түркітану каф едрасы ны ң аға оқытушысы, филология 
ғы лы мдары ны ң кандидаты Г.А. Бегімованы ң «Қ азақ ж эне түрік 
тіліндегі дипломатиялы қ терм индердің ж асалу жолдары», 
М анаш  Қ озы баев атындағы С олтүстік Қазақстан м емлекеттік 
университеті қазақ тілі каф едрасы ны ң аға оқы туш ысы 
К.Қ. М ұсылманбекованың «Құры лыс терм инологиясы ны ң ерек- 
ш еліктері» атты мақалалары  ж арияланы п отыр.

гг
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2011 Т е р  м и н  о л о г и я  л ы  қ

Хабаршы №і
Ш. Қүрманбайұлы,

филология гылымдарыныц докторы,
профессор

Қ¥РМ АН БЕК САҒЫНДЫҚОВ Ж ӘНЕ АУДАРМА 
МЕН ТЕРМ ИНОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Кеңестік кезеңде терминдерді аударуға, олардың жасалуы мен қалыптасуына 
тікелей атсалысып, өзіндік үлесін қосқан мамандардың бірі Құрманбек 
Сағындықов. Ол аудармамен кәсіби түрде айналысып, мемлекеттік терминология 
комиссиясының белсенді мүшесі ретінде өзінің жэне әріптестерінің қаламынан 
туындаған сэтті терминдерді қолданысқа енгізуге атсалысып отырған.

Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің жанындағы Партия тарихы 
институты В.И. Лениннің 55 томнан түратын еңбектерін қазақ тіліне аудару 
барысында көптеген қоғамдық-саяси терминдер жасалып, қолданысқа енді. 
Осы істің басы-қасында болған Қ. Сағындықов сол ширек ғасырға жуық 
жасалған жүмыстың нэтижесі негізінде 1970 жылы «Көсемнің асыл мүрасы» 
(В.И. Ленин еңбектерін қазақ тіліне аудару мәселелері жайына: 1946-1969 
жылдар) атты кітабын жариялады. Бүл кітапта автор 1946-1969 жылдар 
аралығындағы уақыттағы аударма жұмысының жай-күйін сөз етеді. Кешегі 
кеңестік кезеңге, пролетариат көсемі В.И. Ленинге, оның еңбектеріне деген 
бүгінгі қоғам көзқарасы тұрғысынан қарап, бұл еңбекті ескерусіз қалдыру 
дұрыс болмас еді. Кітаптың атына қарап, көсем мұрасы туралы жазылған 
басылым жөнінде сөз қозғаудың бүгін қандай өзектілігі бар деген түсінік 
туындамауға тиіс. Керісінше, ондағы аударма мен терминжасамға қатысты 
негізді тұжырымдарға, лингвистикалық талдауларға, қамтылған бай тілдік 
материалға жете назар аудару қажет деп санаймыз. Жалпы кеңестік кезең 
терминологиясын қарастыру барысында бір байқалғаны, көп жағдайда осы 
кезеңдегі терминологияны, терминжасам ісін аудармадан бөліп қарауға келе 
бермейді. Өйткені терминжасам жеке сала ретінде дамып, ұлт тіліндегі термин 
шығармашылығы мақсатты түрде қолға алынбағандықтан, жаңа терминдердің 
көпшілігі аударма барысында жасалып, қолданысқа еніп отырған. Құрманбек 
Сағындықовтың сөз болып отырған еңбегінен аударма арқылы қалыптасқан 
сондай бірқатар атауларды кездестіруге болады. «Мәселен, Ленин еңбектерінің 
бұрынғы аудармасында колония, конкуренция, царизм, уступка, иллюзия, 
рыцарь, паразитизм, обыватель деген сияқты ұғымдар орысша нұсқалары 
бойынша қолданылып жүрді. Жүре-келе бұларды жоғарыда аталған ретімен 
отар, бәсеке, патша өкіметі, кеңшілік, жалган үміт, сері немесе сабаз, 
арамтамаңтық, тогышар деп аударатын болдық» -  деп жазады автор. 
Бұлардың арасынан отар, бәсеке, патша өкіметі, тогышар сияқты атауларды 
бүгін де біз сол бастапқы қалпында қолданатын болдық. Яғни аударма
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барысында пайда болған бұл атаулар тілімізден берік орын алды деуге негіз 
бар.

Қ. Сағындықов аталган кітабының «Терминология мәселелері» деген 
тақырыпшасында терминжасам, терминдердің аударылуы мен қолданысына 
қатысты ойларын ортаға салып, нақты мәліметтер келтіреді. Мэселен, 
үшцарылъщ (крайностъ), дайындау (заготовка), даярлау (подготовка), эзірлік 
(готовность), айналыс (обращение), айналым (оборот), ауыспалы айналым 
(кругооборот), жаттампаз (начетчик) тэрізді терминдердің қашан жасалып, 
қалай қолданысқа енгендігін осы еңбек арқылы білуге болады. Булардың 
арасындағы үищарылъщ пен жаттампаз атауларынан өзгелерінің қолданысы 
бүгін біршама орныққан деуге болады.

Терминология тарихы үшін терминдердің жасалған уақыты, оның авторы, 
жасалу тэсілі, қашан қолданысқа енгендігі немесе қолданыстан не себепті шығып 
қалғандығының бэрі де өте маңызды. Тек терминология тарихы үшін ғана емес, 
терминжасам теориясы мен тэжірибесін зерттеу, жетілдіру үшін де бүл мәселелер 
терминтанушылар назарынан тыс қалмауға тиіс. Осы тұрғыдан қарайтын 
болсақ, Қ. Сағындықовтың біз сөз етіп отырған еңбегі өз кезеңінің терминжасам 
тэжірибесінен мол мәлімет беретіндігімен құнды. Кеңестік кезеңдегі қазақ 
терминологиясының өзіндік сипатын анықтайтын деректер көзі болумен қатар, 
автордың күні бүгінге дейін құнын жоймаған пікірлері мен ұсыныстары да аз 
емес. Яғни кеңестік кезеңдегі саяси-экономикалық терминдердің, қоғамдық- 
саяси лексиканың жасалуы мен қалыптасуын, аударманың дамуын зерттеуде 
мұндай еңбектерге соқпай өтуге болмайды.

Кеңестік кезеңде терминдердің қалай жасалғанын, қандай қағидаттардың 
басшылыққа алынғанын Қ. Сағындықов еңбегінен де көруге болады. Ол 
терминдер қорын қалыптастырудың бағыттары жөнінде былай деп жазады: 
«Қазақ тілінде жаңа терминдер жасау үш түрлі бағытта жүргізілді; біріншіден, 
интернационалдық терминдерді (соның ішінде орыс терминдерін), қазақ 
тілінде олардың дәлме-дәл тиісті балама сөздері жоқ болған кезде, аудармай алу 
(мәселен, партия, революция, диктатура, пролетариат, завод т.т.); екіншіден, 
шетел немесе орыс терминдерінің мағынасын дэл бере алатын қазақ сөздерін 
қолдану (мәселен, класс -  тап, переворот -  төңкеріс, эксплуатация -  қанау, 
т.т.); үшіншіден, қазақ тілінің нормаларына сәйкес мүлде жаңа терминдер жасау 
(мәселен, промышленностъ — өнеркәсіп, производство — өндіріс, изобретение — 
өнертабыс, кустарничество -  майдагерлік, учебник -  оқулық, т.т.)».

Кітап авторының бұл жазғандарынан қазақтың терминқор қалыптастырудың 
бірінші бағыты ретінде «интернационалдық терминдерді, орыс терминдерін, 
қазақ тілінде олардың дәлме-дәл тиісті балама сөздері жоқ болған кезде, 
аудармай алу» қағидатын атап көрсетілуінен көп нэрсені аңғаруға болады. 
Интертерминдер мен орыс сөздерін аудармай алу басты бағыт ретінде белгіленіп, 
ал «шетел немесе орыс терминдерінің мағынасын дэл бере алатын қазақ
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сөздерін қолдану» мен «жаңа терминдер жасау» одан кейінгі екінші, үшінші 
бағыт ретінде танылған. Бүл ұлт тіліндегі термин шығармашылығына басымдық 
берілмей, кейінгі қатарға ысырылғандығының айқын көрінісі. Мүндай бағыттың 
белгіленуі қазақ тіліндегі термин шығармашылығының қарқынды дамуына 
кедергі жасамай қалған жоқ. XX ғасыр басындағы ұлттық терминқор жасау 
үрдісі барынша бәсеңдеді. Өйткені терминқор қалыптастыруға деген талап 
өзгерді, кеңестік жаңа қағидат белгіленді. Аударма барысында да бұл кеңестік 
қағидаттар басшылыққа алынып отырған.

Аудармашы маманның терминдерді аудармай алуға қатысты кейбір деректері 
XX ғасырдың орта тұсындағы терминдердің қалыптасу тарихынан ақпарат 
беруімен қатар, кеңестік кезеңнің терминқорын жасаудағы үрдісті де көрсетеді. 
Ол «орыс тіліндегірынок, уклад, постановка, заказ, заявка деген сияқты ұғымдар 
бұрын түрліше аударылып келді. Кейін, қазақ тілінде бұлардың мағынасын 
дәлме-дәл беретін баламалар жоқ екені әбден анықталған кезде, бұлар орысша 
нұсқалары бойынша қолданыла бастады. Базар, жік, жеткізу, тапсырма, 
табыстама деген сөздер жоғарыдағы орысша атаулардың мағынасын дэл бере 
алмайды» деп жазады. Баламалар орыс тіліндегі атаулардың мағынасын дэл 
бере алмаған күннің өзінде олардың орнына басқа, олардан сэттірек жасалған 
баламалар ұсынуға болатын еді. Термин жасау, жаңа сөз жасау шығармашылық 
жұмыс, сол себептен де ол жарты жолда тоқтап қалуға тиіс емес. Ал жоғарыдағы 
терминдерге қатысты олай дей алмаймыз, басқа балама табу, жаңа термин жасау 
ісі жалғаспаған. Айналып келгенде, кеңестік кезеңдегі «қазақ тілінде термин 
жасап эуре болғанша, орыс тілінен дайын қалпында ала салған тиімді» деген 
әбден орныққан, тілдің жасампаздық қабілетін шектеп, мешеулікке жетелейтін 
психология үстемдік еткенін көруге болады. Сондықтан автордың «қазақ 
тілінде бұлардың мағынасын дәлме-дәл беретін баламалар жоқ екені эбден 
анықталған кезде, бұлар орысша нұсқалары бойынша қолданыла бастады» деген 
пікірі өз уақытының шындығын көрсетіп тұрғанымен, онымен келісу қиын. 
«Балама жоқ екендігі эбден анықталған кезде» деген сөздің астарында енді 
бұл атауларға балама іздеудің қажеті жоқ деген тұжырым жатқанын байқауға 
болады. Алайда қазақ тіліндегі термин шығармашылығы біршама жандана 
бастаған 90-жылдардан бергі кезеңде осы бес атаудың төртеуінің қазақша 
баламасы орнығып, тілімізде наръщ, цойылым, тапсырыс, өтінім түрінде 
біркелкі қолданыла бастады. Осы мысалдардан-ақ аталған терминдердің жаңа 
баламалары ізделінбей орыс тіліндегі нұсқаларын қолдануға қайта көшудің 
негізсіз болғанын аңғару қиынға соқпайды. Жоғарыдағы аталған бес терминнің 
ішінен «уклад» терминін ғана тарихшылар сол қалпында қолданып жүр. Бұл 
«уклад» сөзі баламасыз қолдануды қажет ететін, басқа тілде мағынасын беретін 
сез табу мүмкін болмайтын айрықша атау дегенді білдірмейді. Кірме терминді 
тарихшы, қоғамтанушы мамандардың қазақша баламамен алмастыруды, термин 
жасауды мақсат етпеуіне немесе ұтымды термин жасай алмауына байланысты
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қолданыста қалып отыр. Әйтпесе, бұл терминнің де қазақша баламасы жасалып, 
қолданыста жүруі мүмкін еді. Алдағы уақытта да «уклад» терминінің қазақша 
нұсқасы жасалып, қолданысқа түсу мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды. 
Термин шығармашылығы үздіксіз жүріп жататын үдеріс. Ең бастысы, осы 
шығармашылық үдерістің үздіксіз дамып, жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асып 
жатуы.

Терминдердің жарыса қолданылып барып, бірізге түсуі де табиғи құбылыс. 
Автор 50-60-жылдары «постановление, резолюция, решение деген ұғымдардың 
қазақша орнықты баламалары цаулы, царар, шешім тұрса да, бұларды бір- 
бірімен шатастырушылар элі күнге дейін табылады» деп жазса, бүгін бұл 
терминдер бірізді қолданылатын болды. Сөз болып отырған кезеңде договор, 
мастер, мастерская деген атаулар бірде аударылмай, бірде шарт, шебер, 
шеберхана түрінде олардың қазақша баламаларының қолданылғанын да автор 
осы еңбегінде атап көрсетеді. Ал қазір бұл терминдердің де қазақша нұсқалары 
тұрақты қолданылатын, тілде орныққан атаулар қатарына енді.

Қ. Сағындықов терминология мәселелері туралы сөз еткенде 
«соотношение, уделъный вес, положение, правило сияқты түрліше аударылып 
жүрген терминдерді эрқашан да қазақша арацатынасы немесе арасалмагы, 
үлес салмагы, цагида, ереже деген сөздермен беру керек» деп жазған еді. Бұл 
терминдердің арасында да күні бүгінге дейін қолданысы бір ізге түсе алмай келе 
жатқандары бар. Олар -  қагида мен ереже. Бұл екі атау элі де бірінің орнына 
бірі жұмсалады немесе көпшілік жағдайда орыс тіліндегі положение, правило 
деген екі атаудың орнын қазақ тіліндегі бір ғана «ереже» сөзі алмастырып жүр. 
Мысалы, жол цозгалысы ережелері (правила дорожного движения), мінез- 
цұлыц ережелері (правила поведения), жалпы ережелер (общие положения), 
тұрпатты ереже (типовое положение), Конституция ережелері (положения 
Конституции), негізгі цагидалар (основные положения) т.б. Жарты ғасырғажуық 
уақыттан бері бұл терминдердің бірінің орнына бірі жұмсалып, ұзақ жылдар 
бойы қолданысы ретке келтірілмей отыруы терминологиялық жұмыстардың 
тиісті деңгейде жүргізілмей келгендігімен тығыз байланысты. Мамандар 60- 
жылдардың аяғында көтерген мэселе элі шешімін таппай отырғандығына 
басқаша себеп-сылтау іздеп жатудың еш реті жоқ. Керісінше, кез келген салада 
өте жиі қолданылатын осы екі атауды жарыстырып қоймай, мемтерминкомда 
қарап бекітіп, қолданысын ретке келтірмей болмайды.

Аудармашы маман кейбір сөздердің аудармасына қарсы болған еді. 
Мәселен, ол гонорар, коллега сөздерінің аудармасына қатысты пікірін былай 
деп білдіреді: «гонорар, коллега деген ұғымдарды аудармай қолданған жөн. 
Бұлай дейтініміз, қалам ақы «гонорардың» төлеуі бола алмайды. Өйткені жазу- 
сызу өнерімен айналысатын адамдар (жазушы, адвокат) жөнінде бұл дұрыс 
болғанымен, буржуазиялық елдерде жұртты емдегені үшін алатын дәрігердің 
гонорарын «қалам ақы» деп аудару дұрыс емес. Сол сияқты «эріптес» деген
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қазақ сөзі «коллеганың» толық баламасы бола алмайды. Мағынасы жағынан бұл 
сөз (әріптес) партнер, напарник деген ұғымдарға анағұрлым жақын».

Айтылған пікірдің жаны бар. Бірақ ол абсолютті балама іздеудің үнемі 
орындала беретін талап емес екендігін ескермеген сияқты. Сөздің мағынасында 
ұғым белгілерінің бэрін түтас қамту қиынның қиыны. Сөз мағынасының 
тарылту мен кеңейту, үғым мазмұнын дәл қамтымаса да мағынасы жақын 
сөздерге қосымша мағына үстеу арқылы да жаңа сөз жасау сөзжасам үдерісінде 
болып жататын құбылыс екендігі белгілі. «Қаламақы», «әріптес» атауларының 
жасалуынан да осыны аңғаруға болады. Жасалған кезде жаңа сөздер ұғымның 
бірқатар маңызды белгілерін қамтыған. Сол себептен де бірден болмаса да, уақыт 
өте келе оларды жұртшылық қабылдағандықтан, тілдік қолданысқа енгендігінің 
куәсі болып отырмыз.

Қ. Сағындықовтың білікті кэсіби аудармашы ретінде эр терминнің өз мағына 
сәйкес қолданылуы мен бірінің орнына екіншісі жұмсала беретін атаулардың 
мағыналарының аражігін ажыратып қолдануға мэн бергендігі еңбегінің өн 
бойынан үнемі көрініп отырады. Оның сондай пікірлерінің бірін мысалға 
келтіруге болады. Мәселен: «Орыс тіліндегі уақыт өлшемін білдіретін эра, 
эпоха, период, этап, момент сияқты орайлас атауларды аударуда да бір ізділік 
болмай отыр. Мәселен «эпоха» дегенді «заман» деп те, «дэуір» деп те алып 
жүрміз. Бұл, әрине, дұрыс емес. Өйткені аталған термин сөздердің байыбына 
баратын болсақ, мағыналық аумағы мен тарихи өлшемі жағынан эра эпохадан, 
эпоха периодтан, период этаптан, этап моменттен үлкен. Қазацтың замана, 
заман, дэуір, кезең, кез деген сөздері жөнінде де осыны айтуға болады. Егер 
тіл мамандары, әдебиетшілер мен аудармашылар: эра -  замана, эпоха -  заман, 
период -  дәуір, этап -  кезең, момент -  кез болсын деп бір пікірге келер болса, 
бұдан пайдадан басқа ешқандай зиян болмас еді» -  деп жазады автор. Уақыт 
өлшеміне қатысты атаулардың қолданысын біріздендіру мәселесі өте орынды 
көтерілген. Өкінішке қарай, бұл атаулардың қолданысы элі де бір ізге түсе 
алмай келеді.

Қазақ тілің қолданыс аясы мейлінше тарылып, ұлт тіліндегі термин 
шығармашылығы тұралаған кеңестік кезеңде де бірқатар жаңа сөздер, 
терминдер жасалды. Ол жөнінде кітап авторы былай деп жазыпты: «Қазақ 
тілінің нормаларына сәйкес ғылыми-творчестволық жолмен сан алуан жаңа 
сөздер жасалды. Өнеркәсіп, өндіріс, өнертабыс, майдагерлік, кәсіпкер, өсімцор, 
айналъш, айналыс, өнім, тұтыну, қажеттілік, үсыныс, сұраныс, оцулъщ, иелік, 
цүн, өзіндік цүн, цосымша цүн, жалацы, еңбеккүн сияқты тыңнан жасалған 
терминдер мен ұғымдар шын мәнінде тілімізді едәуір байытып отыр».

Мұндай атаулардың тілімізді байытқаны талас тудырмайды. Маманның 
бұл пікіріне біз де қосыламыз. Алайда автор сөз етіп отырған ширек ғасырды 
қамтитын уақыт аралығында қолданысқа енген 20-30 сөзді сан алуан жаңа 
сөздер жасалды деп көпсіне алмасымыз анық. Әрине, ол кезеңдегі идеология
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мен тіл саясатын, қазақ тіліне деген орталықтың көзқарасын ескерсек, мұның 
өзін аз ғана ұлтжанды мамандардың қолымен жасалған үлкен жұмыс деп 
бағалаған дұрыс болар. Дегенмен, тілімізге сол кезеңде орыс тіліндегі қалпын 
сақтап жүздеп, мыңдап еніп жатқан кірме терминдермен салыстырғанда 
жоғарыдағыдай қазақша жасалған сөздер теңізге тамған тамшыдай еді. Сол 
тамшының тамуына себепкер болған Қ. Сағындықов секілді ұлт зиялыларының 
еңбегін ерекше бағалай отырып, жалпы алғанда қазақ тілінде термин жасау 
ісінің ауыз толтырып айтарлықтай қарқын ала алмағанын айту керек.

Сагындьщов Қ. Көсемнің асыл мұрасы. (В.И. Ленин еңбектерін қазақ тіліне 
аудару мәселелері жайында: 1946-1969 жылдар). Алматы, 1970. -  208 б.
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Сағатбек Мсдсубекүлы,
ф.г.к., әл-Фараби апгындагы Қазақ үлттыц университеті 

журналистика факулътетінің доценті

Ш ЕШ ЕНСӨЗДЕГІ ЖУРНАЛИСТІК-СӨЗГЕРЛІК АЙТЫ НДАР

Шешенсөздің кэсіби түрі дегенде біз журналистика саласында жылдар 
бойы шығармашылық ізденулер нэтижесінде дүниеге келген жэне эр заман 
талабы мен ұрпақ талғамы мен танымына орай екшеліп, қалыптасып, қоғамдық 
санаға қозғау салуға қолданылатын ауызша айту арқылы жүзеге асып келе 
жатқан айтындарды айтамыз. Ауызша публицистиканың, яғни шешенсөздің 
көсемсөзде яғни жазба публицистикада қолданыла келе тұрақталған, жанр боп 
орныққан түрлерін иемденуі нэтижесінде радио жэне теле журналистикада 
еркін қолданылып жүрген түрлері бар. Олардың қатарында әрине сырашар 
(интервью), сұхбат (беседа), аңғарат (заметка), оқиғат (репортаж), хабарат 
(сообщение), жаңағат (новость) бар. Біз солардың болмысына тоқталамыз.

Сырашар, ягни интервыо -  журналистің айтушымен бетпе-бет отырып 
немесе телефонмен белгілі бір қоғамдық мэселеге қатысты сұрақ қою жэне 
оған тікелей жауап алу арқылы тыңдаушының санасына қозғау салу әрекетін 
жүзеге асыратын айтын. Мұнда журналист немесе айташы тек сұрақ қоюшы 
жэне сол сұраққа жауап алушы ролін атқарады. Журналист жауап берушінің 
қозғалған мәселеге қатысты не ойлайтынын, қандай пікірі барын біле отырып, 
бұқараның да ойына ой салуды көздейді. Жауап берушінің кері қойған сұрағына 
жауап беруге міндетті емес. Интервьюдің эу бастапқы қызметі сұралманның 
сырын білу болатын.

Батыстық үлгіні, американдық нұсқаны «озық мәдениет» деп білетін біздің 
кейбір білермендеріміз «халықаралық аталымдарды аударуға болмайды» деп 
кесіп айтып жатады. Тілдік үрдіс күн сайын толығып, күн сайын жаңғырып 
отырады. Тілдік айналымға түскен шет тілдік аталым уақыт өте келе пішіндік 
өзгеріске түсуі әбден мүмкін. Сондықтан «болмайды» деп кесіп айтпас бұрын, 
аударуға келсе, аударып көру қажет. Аударма сәтті шықса, ол ана тілінің 
заңдылықтарына қайшы келмесе, «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, айналасы 
теп-тегіс жұмыр келіп жатса», оны неге теріс көруіміз керек?! Мысалы, 
«мұражай», «мұрағат», «мэтін», «әнұран», елтаңда», «әуежай» деген сөздер 
алғаш тосындау естіліп еді, қазір тілімізге сіңісіп кетті. Мұндай тілімізге соңғы 
екі-үш жыл арасында тілімізге сіңісті болып кеткен сөздер қатары көбейіп 
келеді. «Халықаралық аталым» екен деп қабылдай берсек, күндердің бір 
күнінде өз ана тілімізден ажырап қаламыз. Өйткені, қазіргі жаһандану үрдісі 
сырттан кім-көрінгеннің заттық-рухтық ұғым-түсініктерін жапатармағай енгізіп 
жатыр. Осы тұста шет мемлекеттердің ұлт тілін сақтауға байланысты жасап 
жатқан тірліктері бізді де ойландыруға тиіс. Мысалы, қытай, жапон, корей, араб,
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үнді тілдерінде атом, газ, цех, йод, цемент деген сөздерді кездестіре алмайды 
екенбіз. Австрия, Бельгия, Германия, Швейцария елдері біртұтас герман тілін 
сақтап қалу үшін сонау өткен ғасырдың 70-жылдары-ақ «Арнаулы мақсаттар 
тілі» деген жобамен сырт мемлекеттер аталымдарын неміс тіліне аударып барып 
қолдануды қолға алған. Чехтар бұдан бүрын қимылдап, 30-жылдардан бастап 
неміс жэне латын, гректілдерінен енген аталымдарды алмастыратын чехтіліндегі 
баламаларын жасаумен айналысқан. 1932 жылы Ататүрктің бастамасымен 
«Түрік тілі қоғамы» құрылып, сол кезде басталған түрік тілінде ғана аталым 
жасау ісі бүгінге дейін жалғасып келеді. Оны айтасыз, кешегі коммунистік темір 
құрсаудың ішінде болған, орыстандыру саясатының салқыны тиген моңғолдар 
біз «лэппайтақсырлап» аузымыздан тастамайтын, айтпасақ ана тіліміздің 
тамыры үзілердей көріп қалған микро-, авиа-, анти-, контр-, транс-, моно-, 
гидро-, нео-, граф-, грамма-, гипер-, супер-, улътра-, архи- деген грек жэне 
латын тілдерінен енген аталымдық қосымшаларды үлт тіліне аударып барып 
қолданады. Мысалы, олар «микроскоп» дегенді бичилхаруур; «макроструктура» 
дегенді улэмж бутэц; «монография» дегенді ганц сэдэвт; «моносемия» дегенді 
ганц утгат деп ғылыми айналымға түсірген. Одан ұлт тілдері ұтылып отырған 
жоқ, қайта дербестігін сақтап келеді.

Рас, дэл мағынасын беретін баламасы тілімізде жоқ, бірақ аса қажет болған 
соң кей сөзді, амалсыз аудармай қабылдауға тура келеді. Аударуға мүмкіндік 
бермей бірден қолданысқа еніп кететін аталымдар уақыт өте келе өз аудармаларын 
табатыны кэміл.

Өз баламасын көптен күткен халықаралық аталым санатындағы сөздің 
бірі -  «интервью». Бұл сөздің айтылуы қазақ тілінің ішкі қалыптарына кел- 
мейді. Өйткені қазақ тілінде жіңішкелік белгі де, «ю» деген эріп те жоқ. Жэне 
ол дыбыстар қатар келетін сөз де жоқ. Егер бұл аталымның мағынасын іздеп 
көрсек, «ішкі ойды білу», «көкейдегіні сыртқа шығарту», «сыр ашу». Демек, 
бұл терминнің қазақша баламасы кейбір ақпарат құралдары пайдаланып 
жүргендей -  «сырашар» деп аталғаны көңілге қонымды. Егер кәсіби айқында- 
масын айтсақ, сырашар дегеніміз -  жеке тұлғаның қоғам туралы, сол 
қоғамда өмір сүріп отырған өзі туралы, болмаса қоғамда болған оқиға 
туралы пікірін қойылған сүраққа жауап алу арқылы білу мақсатынан 
туған журналистік жарияланым. Біреудің ішкі ойын сүрақ қоя отырып 
сыртқа шығарту мақсатынан туған замансөздік туынды. Демек, журналист 
белгілі бір тұлғаның ішкі сырын жұртқа жария ету пиғылымен оған сұрақ қояды, 
қойған сұрағына жауап алуға тырысады. Оның мақсаты -  элгі адамның сырын 
ашу. Тегінде журналист айтарманына ішіне сақтап жүрген сырын айтқызу үшін 
сұрақ қояды. Сол сұрақтарына алған жауабын бұқаралық ақпарат құралдарына 
жарияласа, ол жарияланым қазақ тілінде «сырашар» деп аталады. Сырашардың 
халықтық түрі күнделікті өмірде қайталанып тұрады. Қоғамнан тыс өмір сүре 
алмайтын адамдар бір-біріне сұрақ қойып, одан жауап алып, белгілі бір мәселе
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жөнінде пікірін біліп, болған оқиға жөнінде ойын танып тұрады. Осының 
бұкараға жария болғаи пұскалары сұрыптала, екшеле келе сырашар айтыны 
қалыптасады. Қазір радиода да, теледидарда да сырашар жиі қолданылады.

Сұхбат
Журналистикада бұрыннан бар термин. Бірақ мұпы кей зерттеушілер, 

сондай-ақ журналистердің өзі кей жерде «интервью» дегеннің орнына қолданып 
жүр. Бұл біздіңше бір сөз болса да ана тілінде болса деген ойдың нәтижесі болса 
керек. Бірақ сұхбат эу бастағы қазақы мағынасында екі немесе одан да көп (ары 
кетсе эфир уақытының шектеулілігіне байланысты үш, төрт) адамның қоғам 
алдында қордаланып қалған өзекті мәселе төңірегінде өз пікірлерін ортаға салуы. 
Мұнда ортадағы айташы таңдалған тақырыпқа жетелеп отырушы ролін атқарады 
да айтушылар сол тақырып төңірегінде бір-бірінің пікіріне қосылатынын не 
қосылмайтынын айта отырып, өз тұжырымын ортаға тастайды. Бастамасын да, 
қыздырмасын да, қорытпасын да журналист яғни айташы өзі жасайды. Сұхбат 
екі адамның ортасында да бола береді. Мұндайда біреуі бастамашы болады яғни 
айташы ролін атқарады.

Аңгарат
XX ғасырдың бас кезінен бастап аталым шығармашылығымен айналысқан 

жэне ол істің жай-күйін жақсы білген Алаш зиялылары сырттан келген атаулар 
мен аталымдарды қазақыландыру кезінде бірнеше әдісті қолданды: біріншіден, 
тілдік қорымызда бар дайын баламаларды қажетке жарату; екіншіден, мағынасын 
қазақ тіліне дэл аудару арқылы жаңа сөз жасау; үшіншіден, бөтен сөзді ана 
тіліміздің дыбыстық болмысына икемдеп барып қабылдау. Шамғали Сарыбаев 
аталым туралы пікірталаста «жат сөздерді тіл заңына бағындырғанда, қара халық 
бағындырады, соны үлгі қылу керек... Кей біреулер термин мэселесінде «шет 
жұрттарда былай ғой, біз де сүйте салайық» дейді. Ондай сүйейсалды сөздерді 
қойып, алдымен қазақ тілін жете білу керек. Соның заңына қарай іс қылу керек» 
(1) депті. Бір қызығы -  Ахмет Байтұрсынов бастаған Қазақ білім кемесиесі 
сырттан келген аталымдарды жапатармағай сол қалпы қабылдамаған. Тіпті 
«ура» деген сөзді «Алаш» деп аударғаны үшін Ахметке саяси айып тағуға дейін 
барған Сәбит Мұқановтың өзі: «Сингармонизм» деуге тіл сынса, терминдеріміз 
бара-бара жүректі сындыруға айналды» (2) деген еді. Тіл майыстырып, жүрек 
«сындыратын» сырттан енген кейбір аталымдар ұлт санасына сіңісе алмай әлі 
күнге сөйлемдерімізді шұбарлап келеді. Терминтанушы ғалымдар ұлт тілінде 
аталым түзу, сөзжасам, терминқор қалыптастыру жөнінде былай дейді: «¥заң 
жылдар бойы өзге гпілді үлгі түтып, өз тіліміздің мүмкіндіктерін шектеп 
келгендіктен, бізде қазір термин шыгармашьілыгы жогары кәсіби деңгейде 
жүргізіле алмай келеді. Жалпыкеңестік термищор цалыптастыру кезеңінде 
Ахаңдардан басталган үлт тілінде термин жасау дәстүрі жалгасын таппай, 
термин шыгармашылыгы тоцырауга үшырады. Біз өзіміз термин жасауга емес, 
негізінен өзгелердің жасаган дайын терминдерін цабылдауга дагдыландыц...
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Үлттыц терминцор цалыптастырудагы жацсы дәстүр жалгасын тапса екен 
дейміз. Дәстүр сабацтастыгы сацталган жерде іс ілгері басып, тәжірибе 
жинацталары сөзсіз», -  дейді (3). Олай болса бұл істі қолға алуды әлдекімдерден 
немесе сырттан күтпей эр сала мамандарының өздері кіріскені абзал деп ұғамыз. 
Өйткені, кәсіби маман ғана өз ісіндегі үғымдарды толық түсінеді, қандай мағына 
беру керек екенін біледі. Үғым мен мағына тоғысқан сөзді іздеу немесе жасау 
нақты тәжірибемен айналысатын адамдардың қолынан жеңіл жүзеге асатыны 
сөзсіз. Мысалга біз сөз етіп отырған қазақ публицистикасының бір жанры 
«заметка» деп аталады. Бүл орыстың «заметить» деген сөзінен алынған. Өзі 
үш түрлі мағынада қолданылады: 1. көріп қалу, байқап қалу; 2. есінде қалдыру, 
қаперге алу; 3. белгілеп алу. Осылардың бэрінің мағыналық жүгін қазақтың 
бір ғана «аңғару» деген сөзі көтере алады. Қазақ тілінде «аңғар» сөзі үш түрлі 
затесімдік мағына береді: 1. Тау аралығы, сай сала; 2. Ыңғай, рет, жай; 3. қамба. 
Бізге қажеті жэне біздің кәсіби үғымымызға сәйкес келетіні етістік мэнді; 
4. «аңғар» сөзі. Бұл мэн-жайды түсіну, байқау деген мағына береді.

Осы бір ғана «аңғар» етістігінен: аңгаргыш, ацгаргыштыц, ацгарла, ацгарлы, 
ацгарлылыц, ацгарсыз, аңгарт, аңгартцызу, аңгарту, аңгартусыз, аңгартыл, 
аңгару, аңгарушы, аңгарушылыц, аңгарулы, аңгарусьгз, аңгаруынша, аңгарыл, 
аңгарым, аңгарымды, аңгарымдылыц, аңгарымпаз, аңгарымпаздыц, аңгарыс 
деген сөздер түрленіп шығып тұр. Ал енді осындай мәндегі «байқа» сөзін алсақ, 
оның тіліміздегі түрленісі дэл «аңғар» сөзімен бірдей емес. Көз жеткізу үшін тізіп 
көрелік: байца, байцагыш, байцагыштыц, байцал, байцалт, байцалу, байцам, 
байцамдыц, байцампаз, байцампаздыц, байцап-байцап, байцас, байцаста, 
байцастау, байцастыр, байцасу, байцат, байцатцыз, байцатцызу, байцаттыр, 
байцату, байцау, байцаулы, байцаусыз, байцаусызда, байцаушы, байцаушылыц 
деген сөздер түрленген. Мәселе түрленген сөздің санында емес, солардың 
орыстың «заметить» деген сөзінің мағынасын дэл ашып беруінде. Жоғарыдағы 
«аңғар» етістігінен өрбіген сөздер бір түбірден таралып, бастапқы мағынасынан 
алшақтамаған. Ал «байқа» етістігі басқа да мағыналарға ие болған. Мысалы,
1. «байқам»; Бүл «аңғарым» дегенмен бірдей. Бұл мағынасында «заметка» 
дегенге жақындайды. Дегенмен «аңғарым», «байқам» дегендердің астарында іс 
эрекет қана көрініс табады. Біріншіден, бізге қажеті -  сол аңғарымның немесе 
байқамның жұртқа жария болған болмысы. «Мынау -  менің аңғарымым» немесе 
«мынау ақсақалдың байқамы» десек, сол аңғарымның я байқамның бүқараға 
жарияланған шешенсөздік нұсқасын қалай атаймыз? Екіншіден, «байқа» 
дегеннің «абайла» деген де мағынасы бар. Үшіншіден, «байқау» сөзі орыстың 
«смотр» деген сөзінің баламасы ретінде тілімізге орнығып қалған. Сондықтан 
«байқа», «байқау» етістігінен туындаган «байқам» зат есімі «заметка» дегенге 
қазақша балама ретінде орныға алмауы мүмкін. Орныға алмайтын тағы бір 
себебі -  термин яғни аталым бір өзі бірнеше мағына беретін сөзден түрмау 
керек.
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Хабаршы №і
Біздіңше, «замегка» дегеннің қазақша баламасы басқаша жасалуы қажет.
Журналист көргенінен, естігенінен, тыңдағанынан, оқығанынан көпші- 

лікке аса керекті бір жайды аңгарып қалды. Сол жөнінде қысқа ғана ацпарат 
бере отырып мәселенің мэнін бұқараға білдірді. Бұл жарияланым «аңғарат» 
деп аталады. Мазмүндык эрі пішіндік жағынан «заметка» дегеннің орнына 
дэл келетін бұл айтынның мағынасы аңғарғаннан туындаған ақпарат 
(аңгар + ацпарат=аңгарат) немесе аңғару арқылы дүниеге келген лұғат 
(аңгар+лүгат=ацгарат) деп түсінген абзал. Аңғарат радио мен телевидениеде 
шешенсөз айтыны ретінде қолданылады. Айтушы немесе журналист қоғамда 
болып жатқан оқиғалар немесе құбылыстар туралы айта келіп өз пайымын, 
тркырымын, көзқарасын қысқаша білдіреді. Сол арқылы қоғамдық пікір 
туғызға ұмтылады. Оны өзі тікелей эфир арқылы жұртқа жария қылады. Осы 
аңғараттың халықтық үлгісі бар ма? Әрине бар. Мұны көзі қарақты кез келген 
адам жиналған қауымның алдында айтады. Өзі өмір сүрген ортада болған жайға 
айта келе соған қатысты жеке пікірін білдіріп, неге олай ойлайтынын да ортаға, 
көпшілік назарына тастайды. Сөйтіп ол оқиға туралы қоғамдық пікірдің тууына 
себепші болады. Аңғарат кез келген жерде айтыла бермейді. Тыңдаушы орта 
қажетсінгенде немесе болған оқиға туралы сөз қозғалғанда дүниеге келеді. 
Аңғаратты ел санасына сіңімді үлгіде жеткізу ұшін айтушының өзі көзіқарақты 
жэне айта білетін, тиянақты ой түйе алатын адам болуы керек.

Хабар жэне хабарат
Шешенсөздің ең ұшқыр айтындарының бірі. Қоғамда болатын оқиға (шара, 

жарыс, кездесу, ойжиын, концерт, жиналыс, мәжіліс, т.б.) жөніндегі мәліметтердің 
алдынала қысқаша айтылған жиынтығы. Хабардың ауызша пішіні дер кезінде 
хатқа түсірілмегендіктен, классикалық үлгі сақталмаған. Бірақ хабаршылар 
ақпарат жеткізудің дәстүрлі халықтық пішінін сақтап отырған. Көбінесе ақпарат 
беруші нені, қалай айт дейді, хабаршы дэл солай жеткізеді. Хабар оқиғаның тек 
болатынын ғана жеткізеді, сонымен бірге оқиғаның жалпы жұртқа қатысы жэне 
ортақ мәні болғанда ғана таратылады. Оқиға естіген жүртты елең еткізетін, 
көңіл аударатын жэне соған тікелей де, жанама да қатысы бар болғанда ғана 
хабар пәрменді. Қоғамдық мэні яки жалпы жұртқа қатысы болмаса айтыла 
салған хабарға жұрт құлақ аса бермеген. «Хабарат» деп біз айташының, 
айтаманның, айтушының, айтарманның эфир арқылы тыңдармандарға немесе 
көрермендерге өмірде болған оқиға, құбылыс, әрекет, атқарылған жұмыс, 
істелген істер жөнінде қысқа да нұсқа деректі түрде айтуы. Бұл қалыптасқан 
тілдік қолданыста «хабар» деп те аталып жүр. Әрине, осылай айтыла берсе де 
артық емес деп немкұрайды қарауға да болады. Бірақ біріншіден, қазақ болатын 
істі күнібұрын хабарлайды. Арнайы хабаршы арқылы хабар айттырады. Яғни 
келешекте болатын шара (қыз ұзату, келін түсіру, той жасау, ас беру т.б.) туралы 
алдынала айтылатын таратылатын ақпаратты «хабар» дейді. Хабар шара өтіп 
кеткеннен кейін берілмейді. Екіншіден, ғылыми қисын мына жайтты да алға
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тартқысы келеді. «Хабар» дегенді орыс тіліне аударсақ, оның бірнеше мағынасы 
барын білеміз: 1. весть; 2. известие; 3. сообщение; 4. осведомленность. 5. теле- 
радиожурналистикада «передача» дегеннің де магынасын береді. 6. Оповещение. 
7. Информация. (4) Бұлардың эрқайсысының жеке-дара мағыналық атқаратын 
ез жүгі бар. Дегенмен, кэсіби аталым, ғылыми термин қалыптастыру үшін 
басы ашық, бір мағына беретін сөз қолдану керектігін ескерсек, ауызша 
публицистиканың теориясында басқа мағыналас сөздермен шатастырмас үшін 
жаңа термин қабылдануы тиіс. Болатын жай туралы хабар эр жерде айтылуы 
мүмкін. Болатын бір ғана шара туралы ақпараттың «хабарландыру» деген атауы 
да бар. Бірақ бұл насихаттық қызмет емес, жарламалық мағынада, жарлау мэнінде 
айтылады жэне кәсіби мәнінен гөрі бұқаралық сипаты басым. Ал арнайы ақпарат 
құралдары арқылы жалпы жұртқа кәсіби шығармашылық сарабынан өтіп барып 
жария болған бұл айтынды «хабарат» десек дұрыс болар еді.

Жаңальщ жэне жаңагат
Бұрын-соңды болмаған, ешкім естімеген жэне көрмеген істің, оқиғаның 

болганын, тың ойдың жүзеге асқанын бұқараға жеткізу, тарату мақсатында 
дүниеге келген айтындар жиынтығын «жаңалың» деп жүрміз.

Өркениеттік даму сатысына көтерілген сайын, әлеуметтік қатынастар, 
саяси-экономикалық үрдістер күрделенген сайын сәт сайын қоғамда жаңа істер 
жүзеге асып жатады. Осы жаңа істер жөніндегі ақпаратты «жаңалық» деп атау 
қаншалықты қисынды? «Санаға сіңісті болып кетті ғой, оны бұзып қайтеміз» 
деген желеумен елемеуге де болар еді. Бірақ мына жағдайды да ескермесе 
болмайды. Өнеркәсіп орнында бір маман бұрын еш жерде болмаған кұрал ойлап 
тауып, өндіріске қосты. Бұл -  өнеркэсіптегі жаңалық. Математика ғылымында 
бір ғалым жаңа теорема ойлап тауып, ғылыми айналымға ұсынды. Бұған дейін 
мұндай теорема элемде болмаған. Бұл да жаңалық. Бұлар туралы тек авторлар 
мен соның айналасындагылар ғана біледі. Бірақ мұндай жаңалықты барша 
жұрт, бүкіл әлем білуі керек қой. Ендеше мұны ақпарат құралдары арқылы 
айту керек, жұртқа жариялау қажет. «Жаңалық» деген атаудың айқассөзі 
(антонимі) -  «ескілік». Жаңалық дегеніміз өмірге соңғы сәтте дүниеге келген 
болмыс, құбылыс, жаңа әрекеттер қорытындысы. Демек, өмірдің кез келген 
саласында болып жатқан тың өзгерістердің бэріне, бұрын ешқашан болмаған, 
соңғы сәтте ғана ашылған құбылыстарға, табылған өнертабыстарға, жаңа 
нәрселерге қойылатын жалпы атау -  жаңалық. Журналистикадағы жаңалық 
пен өнеркэсіптегі, ғылымдағы жаңалықтардың мэні мен мағынасы екі басқа. 
Мысалы, орыс тілінде бұрын-соңды болмаған істің дүниеге келуін «открытие», 
«новшество» жэне «новое» деп те атайды. Қазақ тілінде ол сөздердің дэл 
баламасы болмаған соң бэрін бір-ақ сөзбен «жаңалық» деп атап кеткен. Бір сөздің 
бірнеше мағынасы болса ол термин ретінде санаға сіңісті болып кете алмайды. 
Әр кәсіптің өзіндік ерекшелігіне қарай даралық сипаты, тұлғалық өзгешелігі 
бар термині де болуы керек. Сондықтан, ақпарат құралдары арқылы жаңалық
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туралы берілетін журналистік-сөзгерлік көрсетілім немесе айтылымның, яғни 
жарияланымның кәсіби аталымы «жаңағат» болғаны орынды деп білеміз. (Бұл 
атауды газет-журналда да қолдануға әбден болады.) Яғни болатын емес, соңгы 
сэтте болган немесе болып жатқан іс туралы жарияланган тың ақпараттар 
жиынтығын жаңағатдейміз. Жаңағат жанрының кәсіби ерекшеліктері - мақсаты, 
қызметі, дайындалу, айтылу, берілу әдіс-тәсілдері телерадиожурналистикада 
қалыптасып, санаға сіңісті болып кеткен. Оны кәсіби терминмен атау бұл салаға 
ғылыми баға беріп, ерекшелігін айқындап, әдіс-тәсілдерін үйрену, машықтану 
жэне оларды оқыту үшін керек.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Орысша-қазақша эскерлік атаулары. Екінші басылымы. Кириллицаға түсіріп, 
алғысөзін жазған Ш. Құрманбайүлы). -  Астана, 2005. 7-6.

2. Орысша-қазақша әскерлік атаулары. Екінші басылымы. (Кириллицаға түсіріп, 
алғысөзін жазған Ш. Құрманбайұлы). -  Астана, 2005. 9-10 бб.

3. Ш. Қүрманбайүлы. Қазақ лексикасының терминденуі. -  Алматы, 1998. -  208.
4. Орысша-қазақша сөздік. ҚСЭ Бас редакциясы. -  Алматы, 1981, 1-том, 97-6.
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№ і Хабаршы
Бегімова Г.А.,

әл-Фараби атындаш ҚазҮУ шыгыстану факулътеті 
Түркітану кафедрасыныц ага сщытушысы, ф.г.к.

ҚАЗАҚ Ж ӘНЕ ТҮРІК ТІЛІНДЕГІ ДИПЛОМАТИЯЛЫ Қ  
ТЕРМИНДЕРДІҢ ЖАСАЛУ Ж ОЛДАРЫ

Қазақ жэне түрік тілдеріндегі дипломатиялық терминдердің жасалу жолы 
салыстырмалы түрғыда түркологияда қарастырылмағанымен, түрік тілінің 
де, қазақ тілінің де сөзжасамдық жүйесі жақсы зерттелген. Түрік тіліндегі 
сөзжасамдық тұлғалар туралы А.Н. Кононовтың “Грамматика современного 
турецкого литературного языка” деген еңбегінде терең талданады [1, 35 б.].

Қазіргі түрік тілінде ауызекі тілден сөздердің алынуы, олардың жалпы 
қолданыста жүмсалып, туынды сөздердің, терминдердің жасалуы жайлы 
мәселелер республика құрылмай тұрып күн тэртібіне қойылған болатын. 
Осыған байланысты 1920 жылы Білім министрлігі жинақтаған, ал 1929-1930 
жылдар арасында тіл комитеті тарапынан жинақталған сөздерді, 1932 жылы 
“Ана тіліндегі жинақтар” деген атпен Хамит Зубейр Кошай мен Исхак Рефет 
Ышытман кітап ретінде басып шығарды.

1932 жылы Ататүрктің қолдауымен Түрік тілі қоғамы құрылғаннан кейін 
болған алғашқы құрылтайда жаңа ережелер қабылданып мынадай қарарлар 
алынды:

1) Халықтық лексикалар мен ескі кітаптардағы сөздік қорды жинақтап, 
анықтау;

2) Туынды сөздердің жасалу жолдарын анықтау, оларды іске асыра отырып, 
төл тіл негізінде сөздер түзу;

3) Түрік тілінде әсіресе жазба тілде белсенді жұмсалатын шетел сөздерінің 
орнына өз тіліміздегі түрікше сөздерді жасау, оларды жаю [2, 175-177 бб.].

Осындай негіздемелердің негізінде Түрік тілі қоғамы көптеген оң нэтижелі 
жұмыстар жасады. Анатолия өлкесінен жинақталған сөздер 1939 жылы 
“Түркиеде халк ағызындан сөз дерлеме” атты журналда жариялана бастады. 
Сондай-ақ, Турхан Байтоптың “Түркче битки адлары сөзлүгү», Зафер Өзтектің 
“Дерлеме созлүгү» сияқты еңбектерде терең қарастырылған.

Түрік тіл білімінде сөзжасам бойынша Зейнеп Коркмаз, Хамза Зульфикар, 
Акалын, Ахмет Ержиласун, Исмаил Парлатор, Тунжер Гүленсой сынды атақты 
тілші ғалымдар түрік тілінің сөзжасамдық ерекшеліктеріне терең тоқталып 
зерттеген.

Бұл, ғалымдардың пікірінше, туынды сөздердің жасалуында синтетикалық 
тәсіл мен аналитикалық тэсіл белсенді қызмет атқарады. Ғалымдар эрбір 
сөзжасамдық тұлғаға жеке тоқталып, олардың мағыналық кұрылымын 
анықтаған.
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Хабаршы №і
Қазақ жэне түрік тілдеріндегі дипломатиялық терминдердің жасалу жолын 

салыстыру үшін оларды ең алдымен екіге бөліп қарастырамыз:
-  Дара дипломатиялық терминдер;
-  Күрделі дипломатиялық терминдер.
Дара дипломатиялық терминдер тек бір ғана сөзден жасалады: Елші -  еіді, 

елшілік -  Ъйуйкеідііік, кеден -  §йшгйк, шегара -  ліпіг, царулану -  зііаһіапта, ұлт -  
иіиз, келіссөз -  апіаута, хат -  текіир, царусыздану -  зііаһзігіапта, халыцаральщ 
-  иіизіагагазі, бәтуагершілік -  апіІа§та, үлтшылдыц -  иішаісіһк, одац -  Ші/ак, 
азаматтыц -  уаіапсіафк, декларация -  сіекігазуоп, согыс -  зауа§, конвенция -  
здгіедте, үкімет -  һйкйтеі, одацтастыц -  іііі/акдіһк, саясат -  зіуазеі, шабуыл -  
заісһп, оралман -  үбдтеп, виза — ггге, атташе — аіа§е, босцындар — тйііесі т.б.

Күрделі дипломатиялық терминдердің жасалуының өзіндік ерекшелігі 
бар. Олардың құрамында екі не одан да көп сөздер болуы ықтимал. Күрделі 
дипломатиялық терминдердің қүрамы неше сөзден құралса да олар бір ғана 
номинативтік қызметте жүмсалады. Номинативтік қызметі олардың терминдік 
мэн алуының негізгі көрсеткіші ретінде танылады.

Күрделі дипломатиялық терминдер негізінен сөз тіркестерінің лексикалануы 
арқылы жасалады. Біз мүны төменде аналитикалық тәсіл арқылы жасалған 
туынды терминдерді талдау барысында зерттеп көрсетуге тырысамыз.

Қазақ жэне түрік тілдеріндегі күрделі дипломатиялық терминдерге мысал 
келтірелік:

Адам цұцыгы жөніндегі комиссия -  Ітап Накіап Еугетеі ВіМіг§езі
Азаматтыгы жоцтыц/ аполидизм, апатридизм/-  Ұаіапсіадзігһк
Еуропа Атом Энергиясы Қогамы -  Аугира Аіот Епе/ізі Торіиіиұи
Еуропалыц Одац -  Аугира Вігіщі
Еуропа Экономика жөніндегі саласы -Аугира Екопотік Аіапі
Еуропа Экономикалыц және ынтымацтастыц жөніндегі ұйым -  Аугира 

Екопотік Іфігіщі Огұйій (ОЕЕС)
Еуропалыц жономикалыц цауымдастыгы -Аугира Екопотік ТорІиІи§и (ЕЕС)
Еуропалыц цауіпсіздік және ынтымацтастыц жөніндегі мәжіліс -  Аугира 

Степіік уе Іфігіщі Коп/егаті т.б.
Дара дипломатиялық терминдерді шартты түрде жасалу жолына қарай 

былайша жіктейміз:
1 Түркілік төл негіздер арқылы жасалған терминдер;
2 Шетел тілінен енген кірме терминдердің аударылуы.
Түркілік негіз арқылы жасалған терминдердің қазақ жэне түрік тілдеріндегі 

жасалу жолдары ортақ болып келеді.
Семантикалық сөзжасамдық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздер 

дипломатиялық терминдер күрамында көптеп кездеседі.
Салыстырылып отырған тілдерде эдеби тілде бұрыннан қолданылып келе 

жатқан сөздердің терминдік мэн алуы молынан кездеседі.
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№1 Хабаршы
Мысалы:
Қазак тілінде: мәлімдеу, кездесу, шабуыл, согыс, царулану, қарусыздану, ұлт, 

бейтараптық, құқық, азаматтық, қатынас, байланыс, шекара, қорытынды, 
келісім, аймақ, кемсітушілік, өкіл, өкілеттік, уәкіл, шетел, шетелдік т.б.

Түрік тілінде: ЫЫігі, ЬіЫігіт, ұбгщте, заЫіп, зііаһіапта, зііаһлігіапта, 
иіи.ч, іага/зігіаік, л>а1апс1а§1ік, ііцкііег, .чауаұ згпіг, уегіг, уаЪапсіІаг V. Ъ.

Бұл сөздерді қай-қайсысы да қазақ жэне түрік тілдерінің жалпы әдеби 
қолданысында белсенді жүмсалатын лексемалар. Солай бола тұра бұл сөздер 
дипломатиялық термин ретінде жаңа туынды мағынаға да ие болады.

Мәлімдеу сөзі салыстырылып отырған тілдерде белгілі бір нәрсе жайында 
айтып беру, баяндау мағынасын берсе, дипломатиялық термин ретінд емәлімдеме, 
мәлімдеу сөздері белгілі бір халықаралық іс жөнінде мэлім ету, мәлімдеме жасау 
мағынасында жұмсалады.

Шегара сөзі тілімізде эртүрлі сипатта жұмсала алады. Бұл сөздің мағынасы 
ҚТТС-де былайша сипатталып түсіндірілген: “Территориялық жағынан бір- 
біріне шектесіп жатқан жер. Уақьіт 1919 жылдыц жазы. Ақмола, Семей 
губерниясының шекарасы” [4, 191 б.].

Байқап отырғанымыздай бұл сөйлемдегі шегара сөзі дипломатиялық термин 
мағынасында жұмсалмаған, бір елдің ішіндегі екі облыс орталығының арасын 
белгілеу үшіи қолданылып тұр. Ал енді екінші мысалга назар аударалық: Екі 
күннен кейін біз алдыңгы шепке шыгып, шабуыл ұрыстарын жүргізе отырып, 
ай жарым дегенде өзіміздің байыргы шекарамызга таяп келдік. Бұл сөйлемде 
шегара екі елдің арасындағы саяси мэні бар аралықты белгілеп тұрғандықтан, 
дипломатиялық мэнге ие болады.

Сондай-ақ, шегара сөзі өзге де контекстерде, әсіресе ауызекі тілде, эртүрлі 
мағынада жұмсала беруі мүмкін, айталық: достықтьің шегарасы, обльістың 
шегарасы, адамгершіліктің шегарасы т.б. Дегенмен, мұндай қолданыста ол 
терминдік мэнге ие болмайды. Осы сөздің мағыналық дамуының нәтижесінде 
белгілі түсініктемесі, анықтамасы бар дипломатиялық термин қалыптасқан.

Шегара сөзі түрік тілінде зітг деп аталып, әртүрлі магынада жұмсала алады. 
Түрік тілінің түсіндірме сөздігінде шегара сөзінің төрт мағыналық анықтамасы 
берілген.

1. 8іпіг. Котки іі, іҚе, таһаііе, кбу уа сіа кі§і1сгіп Іоргакіаппі ЬігЬігіпсІсп 
ауігап ?І2§і. Огп: Сарраг А§а, Наііі Веу’іп кі/і К а/аг’а еуіепетссііці іріп ікі кбуііп 
8тіпп(1акі огтапі уакіі.

2. 8ішг. Віг §еуіп §епі§1еуеЬі1есе§і уа сіа уауйаЬі1есе§і зоп иү.
3. 8тіг. Мес. (ауыс.) 8оп, ис. Огп: Оауапташп сіа Ьіг зішп еаг.
4. 8ішг. Маі. (матем.) Ікі ЬбҚеуі уа сіа уіі/еуі ауігап е§гі.
Түрік тіліндегі дипломатиялық сөздіктегі анықтамасы: “ Когши сіеүіеііегіп 

іоргакіапт ЬігЬігіпсіеп ауігап с і/с і” деп беріледі.
Огп. О зтапһ еҚіІсгі ЬиІиДіікІап 8ішг тіііп іп  огіазтсіа ЬігЬігІегіпе 8ау§і1апт 

зітагіаг ус уапіаппсіа Ьиіипап сІбгІ-Ьс§ ^сүігтепіе копизтаіапш үе и/1а§тауі 
8йгс1йгйг1егс1і [5, 175-177 бб.].
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Хабаршы № і
□аһа бпсе саіап теһісгһепеіег, еіді зт іг  т іііп е  сіо§ги уйгіігкеп 8и§аг ұе уаЬапсі 

втігсіакі азкегіег сіе 8С88І/. каһгіагсһ [6, 176-177 бб.].
Мына мысалдарда 8іпіг сөзі дипломатиялық термин ретінде жұмсалған. 
Демек жоғарыдағы сөздердің мағыналарының кеңеюі нэтижесінде түрік 

тілінде де, дипломатия элемінде жаңа дипломатиялық термин қалыптасқан.
Сондай-ақ, шегара /зіпіг/ сөзінің негіз болуы арқылы екі тілде бірнеше 

дипломатиялық терминдердің парадигматикалық қатары қалыптасқан: 
Шегаральщ бацылау 
Шегаралъщ шарттар 
Шегаральщ өзендер 
Шегараны белгілеу 
Шегара сызыгы
Бұл терминдердің әрқайсысына дипломатиялық сөздікте түсініктеме 

беріледі:
Шегаралыц бацылау -  мемлекеттік шегара тэртібін қамтамасыз етуге 

байланысты шаралар кешені.
Шегаралыц шарттар -  шектес мемлекеттер арасындағы келісімдер. 
Шегераны белгілеу -  делимитация границы 
Шегара сызыгы -  линия границы 
Шегара сызыгы өтуінің сипаттамасы
Шегаралыц өзендер -  мемлекеттік шегара арқылы өтетін өзендер 
Шегаралыц жүргізу -  жергілікті жерде мемлекеттік шегараны орнату. 
Шегараны цайта жүргізу -  мемлекеттік шегараның жүргізілген сызығын 

бірлесіп тексеру жэне жергілікті жерде қалпына келтіру.
Шегараны түзету -  мемлекеттік шегара сызығын болмашы ғана нақтылау, 

өзгеру [7, 62-63 бб.].
Шетел, шетелдік /уаЪапсі йіке, уаЪапсі/ екі тілде де бүл сөздер жалпы 

қолданыста белсенді жүмсалады. Оның мағынасы терминдену мағынасына 
алмасқанын, түсіндірмесін көрсету үшін талдау жүргізіп көрелік.

ҚТТС-де шетел -  бөтен ел, басца мемлекет. 1928 жылы Алма Оразбаева 
шетелге барът, онда әйелдердің халыцаралыц секретариатының тапсырмасын 
орындады 1928 уіһ Аіта ОішгЪауеуа уаЪапсі йікеуе §іс/ір, огсіа касһпіагт 
иішіагагагі зекгеіегуапт буеуіпіуарһ [8, 207 б.].

Шетел сөзі арқылы -дік сөз тудырушы жұрнағының жалғануының нәти- 
жесінде шетелдік сөзі жасалса, түрік тілінде уаЬап /бөтен, жат/ сөзіне -сі сөз 
тудырушы жүрнағының жалгануы арқылы уаЬапсі сөзі жасалған. Шетелдік -  
іиетелден келген, өзге жүрттыц. ҮаЪапсі —уаЪапсі йікейеп §еІеп, уаЪапсі тіііеііі. 
Бүкілодацтыц осы рекордтар шетелдік достардың назарын аударып шыга 
келді. Вйійп тйііфкіік Ъи гекогіаг уаЪапсі сіогііагт ііфгіпі деішегсіі [8, 207 б.].

Ал шетелдік /уаЪапсі/ сөзінің терминдік мағынасы сөздікте былай 
көрсетілген: аталмыш мемлекеттің азаматтары болып табылмайтын жэне
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№і Хабаршы
өздерінің басқа мемлекет азаматына жататындығы туралы дәлелдемелері бар 
адамдар.

Шетелдік термині арқылы дипломатияда мынадай терминдер туындаған:
«Түрақты түратын шетелдіктер -  зйге/сіі каіап уаЪапсіІаг
Уацытша болатын шетелдіктер -  §едісі оіап уаЪапсйаг
Шетел азаматтарының айрыцша санаты -  ҮаЪапсі йіке уаіапсіадіаппіп 

огеі§бгеуі т.б.» [9, 63 б.].
Дипломатиялық сөздікте кездескен соң, бұл сөз тіркестері де термин ретінде 

бағаланады. Түрацты түратын шетелдіктер, уацытша болатын шетелдіктер 
деген терминдердің жасалуында шетелдіктер сөзі тірек сөз болады, ал Шетел 
азаматттарының айрыцша санаты деген терминнің жасалуына шетел сөзі 
негізгі ойды анықтау үшін қолданылған.

Қазақ тіліндегі азаматтыц термині түрік тілінде, уаіапсіафк/ватандашлыц/ 
болып қолданылады. Қазақ тіліндегі азаматтық сөзінің негізіне азамат сөзі 
алынып түрса, түрік тілінде отан сөзі сөзжасамдық мағына жасауға негіз болған. 
Азаматтық сөзінің жалпы халықтық қолданыстағы мағынасы эртүрлі сипатта 
келеді. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде азаматтыц сөзінің екі мағынасы 
көрсетілген:

«I Азаматтық. Зат. 1. Жасы толып ержеткендік. Жуанның жіңішкеріп, 
жіңішкенің үзілер мезеті осындайда. Мүндайда жұқалық, осалдық байқатсам, 
азаматтығым қайсы? Өзі де бір болымды жігіт еді, азаматтығын істеп-ақ жүр 
екен. 2. Саналылық, адамгершілігі молдық. Әйел басыңмен еркектен артық, 
азаматтық еткенің бэріміздің жүрегімізді жылытты.

II Азаматтық. Сын. Азаматқа тән. Іске жаны ашығандық, ортақ мүддеге 
азаматтық үлес деген -  сол. Оны игі жолға сәлтемеуім азаматтық арға жатпас. 
Азаматтық арыма, тапбынам иіп басымды. Ғылымының асқар шыңында, 
Өткізсем қалған жасымды» [8, 77 б.].

Осы сөздердің мағыналық дамуының нэтижесінде дипломатиялық 
термин қалыптасқан. Дипломатиялық сөздікте берілген түсінігі: «Азаматтық -  
гражданство. Жеке тұлғаның мемлекетпен орнықты саяси-қүқықтық байланысы. 
Заңдық мағынада адамның мемлекетке қатысты болуы» [3, 7 б.].

Демек, азаматтыц-азаматтыц-азаматтыц түрінде мағыналық даму 
болып, семантикалық сөзжасамдық тэсіл арқылы дипломатиялық термин 
қалыптасқан.

Бүл терминдердің жасалуына бастапқы азаматтық сөзі мағыналық жэне 
түлғалық жағынан негіз эрі тірек болады. Сондықтан бұл сөз тіркесі арқылы 
жасалған дипломатиялық термин деп танылады. Олардың арасында жоғарыда 
көрсеткен парадигматикалық қатынаспен бірге синтагматикалық та қатынас бар. 
Яғни алу, айрылу, беру сөздерінің тіркесуі олар анықтайтын ұғыммен тікелей 
байланысты болады.
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Хабаршы №і
Түрік тіліндегі азаматтьщ уаіапсіафк /ватандашлык/термині отан һаіап/ 

сөзінің мағыналық дамуы арқылы жасалған. Үаіап, уаіапсіафк сөзінің негізгі 
мағыналары да жалпы қолданыста белсенді жұмсалады. Уаіатт зе^еп а(е§1е 
уаптаг. Уаіапта с/е§ег уегеп һег уа(апс!а§ тШІисІиг Уаіатт заіап -  уе/азігсһг 
Бұл мысалдарда азаматтъщ һаіапсіафк/ сөзі халықтық лексикада қолданылып 
тұр.

ІІІшІагагазі һикикіа уа(апс1а§1щіп заріаптазі сіеуіеііегіп иітаі уеікііегі 
ідегізіпсіе каһиі есііітекіесііг.

Беуіеііег кепс/і уаіапс/адіаппа агапасак кодиііап, уаіапс/а/ща каһиі уе 
уаіапс/афкіап дікагта Ыдітіегіпі ііуііі уазаіагіа сійгепіетекіесіігіег [41, 697 б.].

Мына сөйлемдерден уаіапсіадіік сөзі дипломатиялық термин ретінде 
жұмсалғаны байқалады. Ал, осы терминге түрік тіліндегі дипломатиялық 
сөздікте былайша анықтама беріледі: Уаіапсіафк, с/еуіеііп іек іага/һ еуетепіік 
һаккіпі киііапагак кодиііапт уе һйкйтіегіпі заріасіщі Ьіг һикикі зіаійуй 
§егдекІефгеп /егі ііе кепс/ізі агазтсіа кигиіап һикикі Ъа§. Кідіпіп һикикі Ьіг Ъа§ 
песіепіуіе Ыг сіе^іеіе аісііуеііпі зіпщеіеуеп пііеіщісііг [10, 175-177 бб.].

Демек, осы сөздің негізінде уаіапсіафк деген дипломатиялық термин 
семантикалық сөзжасам тәсілі арқылы қалыптасқан деуге толық негіз бар.

Бұл термин арқылы екі тілде де тағы да мынадай сөздердің парадигмати- 
калық қатары қалыптасқан:

Азаматтъщ -  \>аіапс/афк 
Азаматтыц алу — уаіапс/адіщі кагапта 
Азаматтъщтан айрылу -  уаіапсіадіщт кауЪі 
Азаматтъщ беру -  уаіапсіафк уегте 
Қос азаматтъщ -  ді/іе уаіапсіадіік
Қазақ жэне түрік тілдеріндегі дипломатиялық терминдер сөз тудырушы 

жұрнақтар арқылы синтетикалық сөзжасамдық тәсіл арқылы да жасалады. 
А.Н. Кононов жазған Түрік әдеби тілінің грамматикасына сүйене отырып, 
дипломатиялық терминдердің синтетикалық тэсіл арқылы жасалу жолын 
аңғарамыз.

-шы, -ші сөзжасамдық тұлғасы арқылы түркі тілдерінде көптеген жаңа 
сөздер жасалатынын түркітанушы ғалымдар көп зерттеген болатын.

А.М. Щербактың зерттеулерінде бұл “аффикс іс істеушінің әрекетін, немен 
айналысатынын, немен шұғылданатынын, әлеуметтік жағдайы мен тұратын 
жерін білдіретін мағына қосады” [11, 103 б.].

Түрік жэне қазақ тілдеріндегі бұл аффикс арқылы “елші-елчи” деген 
дипломатиялық терминдер жасалады. Негізгі мағынасы - кісінің мамандығы.

-лың, -лік жұрнағы қазіргі тілімізде ең белсенді сөзжасаушы тұлға ретінде 
белгілі. -лъщ, -лік жұрнағының қазақ тілінде -дық, -дік, -тық, -тік деген 
варианттары бар. Ал түрік тілінде тек -Іік түріндегі сөз тудырушы жұрнақ 
қолданылады.
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ЕЧ2і Хабаршы
-лмқ, -лік жұрнағы арқылы мынадай дипломатиялық терминдер жасалады:
Ьа§ітһһк -  багыныштылыц
Ъа§ітзі2І ік -  багынышсыздыц (багынбайтын)
ді/іе маіапсіадһк -  цос азаматтыц
е§етепІік -  егемендік
иішаісгһк (улусалшилик) -  үлтшылдыц
8дтйг§есіІік -  колонизациялыц (пигыл)
іага/зігһк -  бейтараптыц т.б.
Түркі тіл білімін зерттеуші ғалымдардың көрсетуінше, -лік жұрнагы 

көпмағыналы тұлға.
Айталық, 1. Іс әрекеттің орны мағынасында: елшілік -  еідііік (Қазацстан 

елшілігі, Түркия елшілігі, АҚШ елшілігі т.б.).
2. Дипломатиялық қатынас пен байланысты анықтайтын мағына: 

һаүітһһк -  багыныштылыц, һаүітзігһк -  багыныгисыздыц (багынбайтын), 
иішдиіик -  үлтшылдыц, здтйгүесііік -  колонизациялыц (пигыл), іага/зігһк -  
бейтараптыц т.б.

3. Елдің, мемлекеттің, адамның саяси жағдайын анықтау мағынасында: ді/іе 
уаіапсіафк -  цос азаматтыц, е§етепІік -  егемендік, уаіапсіадһк -  азаматтыц, 
агаһиіисиіик-арагайындыц, Шріотаіік-дипломаттыц, Ьафтгігһк-тәуелсіздік 
т.б.

4. Лауазымдық мағына: патшалыц, хандыц, елшілік (цызмет) т.б.
-ма, -ме жүрнағы арқылы да дипломатиялық терминдер жасалады. 

Бүл жұрнақ қазақ тілімен салыстырғанда, түрік тілінде дипломатиялық термин 
жасауда белсенді жұмсалғанын байқауга болады.

Мысалы:
Түрік тілінде: 
зііаһіапта — царулану 
үдпщте -  кездесу 
апіадта -  келіссөз
кагщта -  цол сүгу (бір елдің ішкі мәселесіне араласу магынасында)
кагщтата -  цол сүцпау
опауіата -  бекіту
здгіе.рпе -  конвенция, келісім шарт
апііадта -  шарт т.б.
Қазақ тілінде:
Мәлімдеме
хаттама
Түрік тілінде -ма, -ме жұрнағы арқылы жасалған терминдер қазақ тілінде 

көбінесе -у қимыл атауы арқылы жасалатынын байқауға болады.
Келтірілген мысалдардың ішінде гііаһіапта - царулану терминін талдауға 

тұрарлық. Түрік тілінде цару, цару-жарац сөзі қолданылады. Дегенмен,
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Хабаршы №і
дипломатиялық термин жасауда түрік тілінде қару сөзінің орнына славян 
тілдерінде жұмсалатын сила сөзі алынып, оған -лан жэне -ма жұрнағы жалға- 
нып, жаңа туынды сөз жасалған.

-ым, -ім жүрнағы арқылы жасалған дипломатиялық терминдер:
келісім —
бітім (бітімге келу, бітім. шарт, бітім жасау, бітімгер) 
сенім (сенім білдіру, сенімхат, сенім грамоталары) т.б.
-ман жүрнағы арқылы жасалған дипломатиялық терминдер: 
оралман -  тйһесі 
агреман -  а§гетап т.б.
-нама жүрнағы арқылы жасалған дипломатиялық терминдер:
рүхсатнама -  гиһлаіпате т.б.
Түрік тілімен салыстыра қарағанда -у тұлғасымен қимылдың атауы 

мағынасын білдіретін дипломатиялық терминдер мол жасалған, ал бүл терминдер 
түрік тілінде -ма, -ме жұрнағы арқылы жасалатыны жоғарыдағы мысалдардан 
да анық байқалады.

-у жұрнағы арқылы жасалған дипломатиялық терминдер:
царусыздану — зііаһіапта
бекіту -  опауіата
цол сұгу -  һокипта
қосып алу, аннексиялау
қарулану — зііаһіапта т.б.
-шілік
кемсітушілік -  аутт §дгеітете 
шапцыншылық -  заЫіп 
бәтуагершілік (концессия) -  игІа§та 
-шілдік
нәсілшілдік -  іпкдіһк т.б.
Қорытындылай келгенде, қазақ жэне түрік тілдеріндегі дипломатиялық 

терминдердің жасалу жолдары ортақ екендігін байқауға болады. Яғни, түркі 
тілдеріндегі ортақ терминдерді анықтау арқылы біз дипломатия ісіне қатысты 
мамандар мен іскерлердің қарым-қатынас жасауындағы басты қиыншылықтарды 
анықтап, олардың себебін ұғуға көңіл бөлеміз. Әрі ортақ терминдерді мол 
жасаудың белсенділігін арттыру арқылы, көптеген қиыншылықтардан 
құтылудың мүмкіндіктерін анықтай аламыз.
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Қ ¥РЫ Л Ы С  ТЕРМ ИНОЛОГИЯСЫ НЫ Ң ЕРЕКШ ЕЛІКТЕРІ

Қүрылыс саласы эркез экономиканы дамытудың локомотиві болып 
отырған. Құрылыс саласының ерекшелігі сол, бүл сала қоғамдық өмірдің 
барлық салаларын қозғайды. Құрылыс саласының даму деңгейіне қарап ел 
экономикасының ұтқырлығына, халықтың эл-ауқатына, инновациялардың 
дамуына баға береді.

Бүгінде Қазақстанда қүрылыс индустриясының 700 астам кэсіпорны қызмет 
етеді. Кейінгі жылдары құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар 
өндірісінің өсуі байқалуда. Құрылыс көлемдері ұлгайған сайын, салынып 
жатқан тұрғын үй мен өзге құрылыс нысандарының сапасына қатысты талаптар 
күшейген сайын, экологиялық талаптар күшейген сайын, сондай-ақ бэсекелестік 
күшейген сайын кұ;рылысшылар ең ілгері технологиялар мен кұрьшыс 
материалдарын қолданып отыруга мэжбүр. Қазіргі уақытта құрылыс саласында 
бұрын қолданылмаған гипсокартон; левкас; алинекс; ыстыцца шыдамды 
желім; суга шыдамды желім жэне т.б. тэрізді жаңадан шыққан материалдар 
қолданылуда.

Сәулет-құрылыс индустриясының инновациялары тілдің лексикалық 
аясында оның жаңа терминдермен баюы арқылы байқалып отырады. Сэулет- 
құрылыс саласы, өзін адам тудырып жэне дамытып отырған өзге кез келген білімі 
саласы тэрізді терминологиялық базасыз, яғни осы білім саласының болмысын 
бірдей түсіну үшін, осы білімдерді тасымалдауыштардың өзара қатынасуы үшін 
жэне саланы одан эрі дамыту үшін қажет болатын негізсіз мүмкін емес. Термин 
жэне оның анықтамасы оның өзі білдіретін болмыспен қоса дамып отырады, 
тек оның кейбір негізгі ұғымдары ғана сақталып қалады.

Айта кететін нәрсе, сәулет-құрылыс саласындағы терминдердің пайда 
болуының әрекеттегі процестері кейінгі уақытта ақпараттық жарылыс сипатына 
ие болган. Мысалы, бір ғана ҚР «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала 
салу жэне қүрылыс қызметі туралы» заңының өзінде ['] негізгі 62 үғым берілген, 
мұнысы сэулет-құрылыс саласының сан-алуандығын сипаттайды.

Сәулет-құрылыс терминдері қүрылыс процесінің, сэулеттік конструк- 
циялардың, не инновациялық қүрылыс материалдарының ерекшеліктерін 
білдіретін терминдерді ғана емес, сонымен қатар антропогендік әсер етулер, 
техногендік әсер етулер, техногендік апаттар; экологиялыц апаттар жэне т.б. 
терминдерді біріктіруде.
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Жекелеген саланың жаңа терминдерінің жандандырылған түрде пайда 
болуы -  бұл уақыт талабы, ғылыми-техникалық прогрестің көрсеткіші 
жэне идеологиялық жэне мэдени көзқарастың артуы. Мысалы, орыс тілінде 
авиацияның пайда болуы мен дамуы кезеңінде мынадай сөздер пайда болды: 
ұшақ, ұшқыш, жерге қону, ауа шұңқыры жэне т.б. Радионың пайда болуы 
мынадай сөздердің туындауына себеп болды: радиоқабылдагыш, радиокедергі, 
радиолау жэне т.б. Атом энергиясының пайда болуы өзімен мынадай жаңа 
терминдерді экелді: атомоход, залалсыздандыру жэне т.б.

Сонымен бірге, құрылыс терминологиясының сөздіктерін зерттеу бізді 
мынадай қорытындыгы экелді: қазіргі уақытта сөздіктердің сөздік кұрамына 
жаңа емес, алайда сәулет-құрылыс құжаттарында кеңінен қолданылып жүрген 
терминдер енгізілмейді. Мұндай терминдерге мыналарды жатқызуга болады: 
цүм блогы; көбіктік блок; жыртыц кірпіш; сплитерлі кірпіш; сайдинг; кеспе 
тас; пішімделген төсем; металды шифер; металды пішім; иілгіш жабыщыш; 
гипсокартон; алинекс; левкас; төсеме бояу жэне т.б.

Бұл терминдердің тілімізде кеңінен қолданылуына қарамастан, олардың 
ғылыми анықтамасы берілмеген. Қазіргі кезде қазақстандық жағдайларға 
бейімделген отандық технологиялар пайда бола бастады. Алайда, жаңа 
нормалар шыққан сәттен бастап біршама уақыттың өткеніне қарамастан елімізде 
сәулет-құрылыс процесінің түрлі жақтарын сипаттайтын терминология элі де 
қалыптаспаған.

Бұл жағдайда Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік терминологиялық 
жұмыстың концепциясында көрсетілгендей «ұлттық термииологияны реттеу, 
жүйеге келтіру жэне дамытудың маңызы ерекше» ["].Соған орай осы мақалада 
қазіргі сәулет-құрылыс терминдеріне тэн жалпы сипаттамалар берілуде жэне 
сэулет-құрылыс саласының терминдерін зерттеу олардың мынадай ерекше 
қасиеттерін бөліп көрсетуге негіз болып отыр:

1. Сәулет-құрылыс саласы терминдерінің синонимдігі. Айта кететіні, қазіргі 
уақытта терминнің синонимсіздігі туралы аксиома қабылданған. Мысалы, 
Комиссаров В.Н. терминге қойылатын негізгі талаптардың ішінен мынаны 
көрсетуде [ш]:

-  термин дәл болуы тиіс, яғни оның сол ғылым мен техника саласындағы 
ұғымдар жүйесінде сол терминмен көрсетілген орынды белгілейтін логикалық 
анықтамасының сұпбасы болуы мүмкін қатаң белгіленген магынасы болуы 
тиіс;

-  термин бір мағыналы болуы тиіс, жэне бұл тұрғыда ол мән-мәтінге тэуелсіз 
болуы тиіс;

-  эр ұғымға тек бір ғана термин сәйкес келіп отыруы тиіс (синоним- 
терминдер болмау үшін).

Терминнің мұндай анықтамаларына ғалымдардың мынадай тұжырым- 
дамаларын жатқызуға болады: «Терминдер әрдайым бір мағыналы болуы тиіс»
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[іү, 1176]; «Термин полисематикалық, амонимдік, синонимдік болмауы тиіс» [ү, 
2326; үі, 6 6.].

Алайда, біздің зерттеуіміздің нэтижелері бойынша анықталғандай, сәулет- 
к^рылыс терминдеріне синонимия тэн болып келеді. Мундай терминдерге 
мыналарды жатқызуға болады: кеспе тас -  тротуарлыц тас; бу радиаторы -  
батарея; оқшаулазыш таспа -  жабысңац таспа; кабелъдік галерея ~ кабелъдік 
камера; кафелъ -  цыіи -  цыш тацта; сайдинг -  цаптагъии панелъ -  цоргагыш 
-  декоративті тацта.

Терминдердің синонимиясы түрлі терминдерді түрлі құрылыс, энергетика, 
газ, мұнай жэне атом өнеркәсібі салаларында бірдей ұғымдарды белгілеу үшін 
қолданудың тарихи түрде қалыптасқан дәстүрдің нәтижесі ретінде туындауы 
мүмкін. Терминологияда синонимдердің бірге орын алуына терминтанушылар 
дэстүрлі түрде жағымсыз баға беруде: Л.Л.Кутина синонимияның кез келген 
терминдік жүйеге оның кұрылу кезеңіиде ерекше тэн болып келетіндігі туралы 
айтумен дегенмен де оны «жағымсыз фактілерге» жатқызуда [™].

Терминология саласындағы кейінгі зерттеулер терминнің тілде сөз тэрізді 
қызмет етіп жэне дамып отыратындығын растауда, мұнысы оның мағынасының 
өзгеруі, тарылуы, кеңеюі арқылы; жаңа магыналарының туындауы жэне 
т.б. арқылы іске асырылып отырады. Біздің ойымызша, терминдердің 
синонимиясына жагымсыз құбылыс деп баға берген дұрыс емес, ол керісінше, 
ғылыми тілдің кеңдігін, оны одан эрі жетілдірудің мүмкіндіктерін білдіреді, 
себебі эр термин өзінің жаңа мағынасын шығарып отыруы мүмкін жэне 
сол арқылы терминнің ұғымдары мен мағыналарының саралап жіктелуіне 
ықпал етіп отыруы мүмкін. Біз С.В. Гриневтің ізімен [үііі] терминологиялық 
синонимияны «бір мағыналық» ретінде қарастыруды ұсынамыз.

Сәулет-құрылыс терминдерін зерттеу барысында анықталғаны, қызмет 
ету барысында олар қосалқы тілдің шеңберінен тыс шығып отырады жэне 
синонимдермен толықтырылып отыруы мүмкін, кейінгілерін де аталмыш 
терминдерден бөлек түрде қарастыруға болмайды. Себебі бұл синоним- 
сөздер -  терминдердің тілде орын алуының нэтижесі болып табылады, 
сол себептен олар сәулет-құрылыстық терминдік жүйенің өзіндік бөлігі 
болып табылады. Осыған орай, сәулет-құрылыс саласының терминдерін 
өздерін дэстүрлі түрде терминдерге жатқызуға болмайтын сөздермен 
үйлесімде қарастырып отыру қажет. М ұндай терминдерге кәсіби сөздер, 
стилистикалық таңбаланған сөздер, айқын байқалатын коннотативтік реңі 
бар лексемалар, окказионализмдер, қарапайым сөздер мен сөз тіркестері 
жатады. С.В. Гринев [8] мұндай сөйлемдік конструкцияларға арнап «термин 
алды» деген атауды енгізді -  яғни бұл терминдер ретінде негізгі талаптарға 
жеткілікті дәрежеде сай келмейтін терминдердің модельдері.

2. Негіздердің қосылуымен түзілген жэне бірге не сызықша арқылы 
жазылатын күрделі терминдердің кең тобы; сөз тіркес-терминдер, не құрамдас,
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көп компоненттік терминдер. Л.В. Щерба қүрамдас терминдерді құрылымдық 
жэне семантикалық түріыдан ортақ болып келетін жэне мүшеленген 
терминделген номинацияны күрайтын сөздердің тіркестері ретінде сипаттады 
[іх]. «Терминологиялық сөз тіркестері көмекші сөз не көмекші сөзсіз эдіспен 
байланысқан екі не одан көп сөздің семантикалық түрғыдан біртұтас тіркестері 
болып табылады. Олар тұрақты жэне еркін тіркестер болуы мүмкін» [х, 62 б.]. 
Сөз тіркесін бір номинативтік терминологиялық бірлік ретінде қарастырудың 
критериі ретінде оны бір ұгымды атауға арнап қолдану қызмет етуі мүмкін.

Сәулет-құрылыс саласының күрделі терминдерін талдау ең жогары меншікті 
салмаққа өздерінің құрамдас бөлігі сын есімдер болып табылатын терминдер ие 
болуда деген қорытынды жасауға негіз болды. Сын есімдер қазақ жэне орыс 
тілдерінде көп санды топты кұрайды жэне терминдер жүйесінде ерекше орынға 
ие. Кез келген ғылыми мэтінде оларга ерекше рөл беріледі, себебі білімнің сол 
не өзге үзінді көріністеріне акцент жасау тиісті магынасы бар лексикалық жэне 
морфологиялық бірліктерді -  сын есімдер мен үстеулерді қолдануға ықпал 
етеді.

Сын есімдердің соңғы кезде жан-жақты зерттелгеніне қарамастан, осы 
уақытқа дейін құрылымы эртүрлі кұрамдас терминдердің басым көпшілігінің 
міндетті компоненті болып табылатын сын есімді зерттеуге арналған жұмыстар 
элі де жеткіліксіз болуда [Х1].

Біз анықтаган сэулет-құрылыс саласының терминдерін келесі топтарға 
бөлуге болады:

-  сын есім + зат есімді қосу арқылы пайда болган: сәулет жұмыстары; 
жол цүрылысы; темірбетонды конструкциялар; бекіткіш каркас; цаптагыш 
(цоргагыш, декоративті, қоргагыш-декоративті) панелъ; мердігерлік ұйым, 
цүрылыс жүмыстары; цүрылыс салудыц шаруашылыц әдісі жэне т.б.

-  күрделі адъектіге ие: сәулет-цүрылыс жүмыстары; апаттыц-жөндеу 
жүмыстары; газдыц дэнекерлеу машинасы; жол-монтаждау жүмыстары; 
ауа-газ цоспасы; бац-саябац өнері; цүрылыс-техникалыц цүжаттар;

-кесілген сын есімді: автожол жөндеу жүмыстары; темірбетон; техника- 
экономикалыц көрсеткіш; электромонтаждау жүмыстары;

-  бір бөлігі символ болып келеді, оның айрықша белгісі «толықтай 
шарттылығы, жасанды қабылданғандығы жэне саналы түрде бекітілгеңдігі» 
болып табылады [хіі]. Мұндай терминдерге жататыны: Г-пішімді баган; 
О-пішімді сабы бар күрек; 2-пішімді шпунттыц цада; цос И-пішімді торламасы 
бар ферма; П-пішімді пилон; цүламасы 8-пішімді шатыр; Т-пішімді баган; 
П-пішімді болат; Ү-пішімді цүбыр; автокөлік жолдарыныц Ү-пішімді жанасуы; 
Х-пішімді түйіспелік цосылыс.

Келтірілген талдаудан көріп отырғанымыздай, сәулет-құрылыс саласының 
терминдері терминологиялық сөздіктерді кұрастыру кезінде өздерін ескеріп 
отыру қажет болатын бірқатар ерекше сипаттамаларға ие.
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іЬ

¥СЫНЫСТАР

Бұл айдармен Қ азақстан Республикасы  Қарж ы 
министрлігі Кедендік бақылау комитетінің ұсы ны стары , 
Қ азақстан Республикасы  Ү кім етін ің  ж аны ндағы  М емлекеттік 
терм инология комиссиясының қарауына эділет ж үйесінің 
сот сараптамасы  саласы  бойы нш а ү:сынылып оты рған сөздер, 
сөз тіркестері мен терминдер ж эне Ә бдігали Қ оянбаев пен 
Н аташ а Сабырованың авторлы ғымен дайы ндалған КЕМ Е 
Қ Ү РЫ Л Ы С Ы Н Ы Ң  СӨ ЗДІГІнен үзінді (орысш а-ағылш ынш а- 
қазақш а) мамандар талқы сы на ұсы ны лы п отыр.

З і
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Х а б а р ш ы  М2 і

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Кедендік бақылау комитетінің усыныстары

Күнделікті жүмыс барысында кездесетін «классификация» деген сөз 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік термино- 
логиялық комиссияның 2009 жылы «Дайк-Пресс» баспасы шығарған 
«Бекітілген терминдер сөздігінде» «сыныптау» деп аударылған, алайда бүл 
сөз белгілі бір көрсеткіштерді жүйелеуді білдіретіндіктен «жіктеу», тиісінше 
«классификационный» -  «жіктегіш» деп қайта бекітілгені дұрыс. Сондай-ақ 
жоғарыда көрсетілген сөздікте «информация» деген сөз «хабарлама, ақпар», 
ал «информационное сообщение» -  «ақпарат хабар» деп аударылған, бірақ 
барлық заңнамаларда, мысалы Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
1 маусымдағы № 286-ІУ Заңының атауы «О ратификации Соглашения между 
правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 
безопасности» -  «Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мелекеттердің 
үкіметтері арасындағы халықаралық акпараттык қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» 
жэне Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 6 ақпандағы № 123-ІУ Заңының 
атауы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам средств массовой информации» 
-  «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бұқаралық 
ақпарат құралдары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» деп аударылған, сондықтан «информация» деген сөз «ақпарат» деп 
қайта бекітілуі қажет деген ұсыныс жасады, өйткені бұл мәселе ведомство 
ішінде іс-қағаздарын жүргізу кезінде, аударма жасалған кезде көптеген даулы 
мәселелерді тудырады.
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№ і  Х а б а р ш ы

№ Термиынің орыс тілдегі атауы ¥сынылған атауы

1 деформация қалпының өзгеруі

2 ярлык жапсырма

3 апортировочный предмет тістеу заты

4 места содержания собак иттерді ұстайтын орын

5 табличка маңдайша

6 упаковочный лист орау парагы

7 металлические листы металл табақтары

8 бесшовные трубы жіксіз қубырлар

9 настройка
қалпына келтіру, 
бабына келтіру

10 нелинованная бумага сызықсыз қағаз

11 информация ақпарат

12 классификационный жіктегіш

13 выписка үзінді көшірме

14 нумератор нөмірлегіш
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 
Мемлекеттік терминология комиссиясының қарауыиа әділет 

жүйесінің сот сараптамасы саласы бойынша үсынылып отырған 
сөздер, сөз тіркестері мен терминдер

1. «Ходатайство» сөзі қолданыстағы сөздіктерде «қолдаухат, өтінішхат, 
өтініш жасау, іздену» деп берілген. Мәселен, «подать ходатайство» -  «өтініш 
беру», «удовлетворить ходатайство» -  «өтінішті қанағаттандыру», «ходатайство 
об аннулировании» -  «күшін жою туралы өтініш» деп аударылған. Берілген 
термин барлық аудармаларда «өтініш» сөзі ретінде қолданылған.

Сот сарапшысы сараптама тағайындаған құқық қорғау органдары мен 
соттардан зерттеу жүргізуге қажетті қосымша құжаттарды, объектілерді ұсынуды 
талап ете отырып, оны өтініш негізінде беретіндігін ескерсек, сот сараптамасы 
саласыида «ходатайство» сөзін «өтініш, қолдаухат, өтінішхат» түрінде қолдану 
орынсыз болады.

Сондықтан сот сараптамасы саласында «ходатайство» сөзін «өтініш- 
талап» сөзі ретінде аудару ұсынылады.

2. «Экспертиый» сөзі тэжірибеде бірде «сарапшылық», бірде 
«сараптамалық» деп қолданылады. Сондай-ақ, «Судебно-экспертный» 
тіркесі кейде «сот-сарапшылық», кейде «сот-сараптамалық» деп қолданылады. 
Мэселен, «судебно-экспертное исследование» деген тіркес «Қазақстан 
Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы» ҚР Заңында «сот 
сараптамалық зерттеу» деп берілсе, кейбір әдебиеттерде «сот-сарапшылық 
зерттеу» деген тіркес қолданылған. Сондай-ақ «судебно-экспертная деятель- 
ность» тіркесі заңнамаларда «сот-сараптама қызметі», ал кей әдебиеттерде 
«сот-сарапшылық қызмет» деп көрсетілген.

«Эксперт» сөзі «сарапшы», ал «экспертиза» сөзі «сараптама» деп 
аударылады. «Экспертный» сөзі «эксперт» түбір сөзіне «ный» қосымшасы 
жалғану нэтижесінде пайда болған, яғни эксперт+ный=экспертный. «Сарапшы» 
түбір сөзіне «лық» жұрнағын қосу арқылы «сарапшылық» деген жаңа сөз пайда 
болады.

Сондықтан «экспертный» сөзін «сарапшылык», «судебно-экспертный» 
тіркесін «сот-сарапшылъщ», «судебно-экспертная деятельность» тіркесін «сот- 
сарапшылъщ цызмет» деп аударуды ұсынамыз.

Ал, «сот-сараптама қызметі» тіркесін «судебно-экспертная деятельность» 
деген тіркестің аудармасы ретінде қолданғаннан гөрі, «сот сараптама ңызметі» 
тіркесі түрінде «деятелъностъ судебной экспертизы» деген тіркестің аудармасы 
ретінде беру ұсынылады.

3. «Производство экспертизы» тіркесі заңда «сараптама жүргізу» 
деп берілген. Ал, «Производство» сөзі «произвести» сөзінен шыққан.
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Сондықтан «сараптама жүргізу» тіркесі ретінде берілгені орынды. Сондай-ақ 
«Производство» сөзі «өндіріс» деп те аударылады. Осыған байланысты аталған 
тіркесті синоним ретінде «сараптама жүргізу» тіркесімен қоса «сараптама 
өндірісі» деген тіркеспен беруді үсынамыз.

4. Сот баллистикалық сараптамасын жүргізуде «огнестрельное оружие» 
тіркесі қолданылады. «Орысша-қазақша сөздікте» аталған тіркес «дәрімен 
атылатын цару» деп аударылған. Алайдатәжірибеде «атыс қаруы» деп берілуде. 
«Огнестрельный» сөзі «огне+стрельный», яғни «огонь-от» жэне «стрелять- 
ату» сөзінің қосылуынан тұрады. «Огне» сөзі басқа сөзбен біріккенде «от», «оқ» 
деген мағынада аударылады. Демек «огне»-«оқ» сөзіне «стрелять»-«ату» сөзін 
қосу арқылы «оқатар» деген жаңа біріккен сөз пайда болады.

Жоғарыдағыларды негізге ала отырып, «огнестрельное оружие» тіркесін 
«оцатар цару» жэне синоним ретінде «атыс царуы» деп аударуды үсынамыз.

5. Сот кұрылыс сараптамасында «перегородка» деген сөз қолданылады.
«Орысша-қазақша сөздікте» аталған тіркестің аудармасы «цалца, далда,

таса, шымылдыц» деп аударылған, ягни бөлме ішіндегі қоршау, жеңіл-желпі 
қабырға деп түсінік берілген.

«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» жоғарыдағы сөздерге төмендегідей 
түсіндірме берілген:

Қалқа -  бір нәрсенің ық жағы, тасасы;
Далда -  жасырын, таса жер, қаға беріс, қалтарыс;
Таса -  қаға беріс жер, қалтарыс;
Шьшылдық -  төсек түсын жоне театр сахнасын көлегейлеп қоятын 

матадан тігілген қалқан.
«Перегородить» сөзі «бөлу, қалқалау» деп аударылады. Мысалы, 

перегородить комнату -  бөлмені бөлу. Демек, құрылыста сөздікте берілген 
сөздерді қолдану орынсыз. Себебі «перегородка» сөзі негізінде екі бөлмені 
бөліп түратын қабырға, яғни екі арадағы қабырға түсініледі.

Сондықтан сот қүрылыс сараптамасында «перегородка» сөзін «арацабырга» 
деп аударуды үсынамыз.
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КЕМЕ ҚҰРЫ ЛЫ СЫ НЫ Ң СӨЗДІГІ 

(ОРЫ СШ А-АҒЫ ЛШ Ы НШ А-ҚАЗАҚШ А) 
М АМ АНДАР ТАЛҚЫ СЫ НА ҰСЫ НЫ ЛЫ П ОТЫР

1. К о р п у с  С удн а  -  8 һ ір  ’.ч Н и іі  -  К ем е т ур ң ы

1.1. О б щ е е  у с т р о й с т в о . С ух о гр узн о е  суд н о  -  С е п е га і а гга п р ет еп і. 
О гу  с а гр о  геққеі -  Ж а л п ы  қ у р ы л ы сы . Қ у р га қ  ж у к  т а с у  кем ес і

1. Флаг Ғ1а§
2. Флагшток Ғ1а§8іа1Т
3. Палуба юта Роор сіеск
4. Ют Роор
5. Верхняя палуба ІІррег сіеск
6. Вторая палуба 8есопсі сіеск
7. Твиндек Т\уеепс1еск
8. Люк Наісһ
9. Грот-мачта Маіп т а з і
10. Шлюпочное устройство Воаі §еаг

ту
Тутүгыр 
Ют едені 
Ют
Жоғарғы еден 
Екінші еден 
Еден арасы 
Люк
Орталық діңгек 
Шлюпка құрылғысы
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11. Труба

12. Шлюпочная палуба
13. Палуба ходового 

мостика
14. Настил рулевой рубки

15. Средняя надстройка
16. Фок-мачта
17. Грузоподъемное 

устройство
18. Якорное устройство
19. Бак
20. Форпик
2 1. Цепной ящик
22. Переборка форпика
23. Танк двойного дна
24. Трюм
25. Рубка
26. Поперечная переборка
27. Настил двойного дна
28. Машинное отделение
29. Палуба надстройки
30. Котельное отделение
3 1. Туннель гребного вала
32. Переборка ахтерпика
33. Ахтерпик
34. Гребное устройство
35. Рулевое устройство
36. Рулевое отделение
37. Отделение рулевой 

машины
38. Румпельное отделение

Ғиппеі 

Воаі сісск
Кауі§аІіп£ Ьгісфе сіеск

\ҮһееІ һоиве Іор

Місһһір 8ирег8ігпс1:игс 
Ғоге т а з і
Саг§о һапсііііщ §еаг

Апсһог §еаг 
Ғогесазііе 
Ғогереак 
Сһаіп Іоскег 
Ғогереак Ьиікһеасі 
Г)оиЫе Ьоііот іапк 
НоИ
Веск һоизе 
Тгап8уег8е Ьиікһеасі 
ОоиЫс Ьоііот р1аііп§ 
Еп§іпе гоот 
Бирегзігисіиге сіеск 
Воііег гоот 
8һаҒі
АГісгреак Ьиікһеасі 
АҒіегреак
Ргориһіоп іпзіаііаііоп 
8іеегіп§ §еаг 
8іеегіп§ сотрагітепі 
8іеегіп§ §еаг 
сотрагітепі 
Тіііег гоот, 
ііііег сотрагітеп і

Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2011
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Құбыр

Шлюпка едені 
Қозғалыс көпірінің 
едені
Басқару рубкасының 
едені
Орталық қондырма 
Фок діңгек 
Жүк көтергіш 
құрылғы
Зэкір құрылғысы 
Бак
Форпик
Шынжыр жэшігі 
Форпик қалқасы 
Қос түп танкі 
Трюм
Басқару бөлмесі 
Көлденең қалқа 
Қос түпті еден 
Машина бөлімі 
Қондырма едені 
Қазандық бөлімі 
Ескіш біліктің қуысы 
Ахтерпик қалқасы 
Ахтерпик 
Ескіш құрылғы 
Руль қүрылғысы 
Руль бөлімі 
Руль машина бөлімі

Румпель бөлімі
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1.2. С еч ен и е  п о  м и д ел ъ -ш п а н го ут у  -  М и һ һ ір  / г а т е  аес ііоп  -  М и д ел ь  
қ а б ы р га  ң и м а сы

1. Обделочный лист Вошкіагу ріаіе Қаптама табақ
2. Ватервейс Сііііісг, §ийег ү/аГсгшау Ватервейс
3. Угольник ватервейса Сіийег Ьаг Ватервейс бұрыштығы
4. Бимс В еат Бимс
5. Стойка ЬііГҒепег Тіреуіш
6. Машинная шахта Масһіпегу сазіп§ Машина шахтасы
7. Стенка машинной Са8Іп§ 8Іс1е Машина шахтасының

шахты қабырғасы
8. Карлингс Оеск ^ігсіег Карлингс
9. Рамный бимс \УеЬ Ь еат Жақтаулық бимс
10. Настил платформы РІаіГогт р1аГіп§ Тұғыр төсемі
11. Продольная копцііисііпаі Бойлық жартылай

полупереборка һаІГ-ЬиІкһеас! қалқа
12. Пиллерс Ріііаг Пиллерс
13. Фундамент под 8еаГіп§ ипсіег та іп Бас қозғалтқыш

главный двигатель епріпс іргетасы
Машинный фундамент Еп§іпе 8еаГіп§ Машина іргетасы
Котельный фундамент Воііег 8еаГіп§ Қазандық іргетасы
14. Люковая крышка НаГсһ соуег Люк қақпағы
15. Комингс люка НаГсһ соатіп§ Люк жиегі
16. Палубный настил Оеск р1аГіп§ Палубалық палубадік 

төсем
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17. Фальшборт
18. Бортовой стрингер
19. Трюмный шпангоут
20. Скуловой киль
2 1. Настил двойного дна
22. Водонепроницаемый 

флор
23. Горизонтальный киль
24. Вертикальный киль 

(внутренний)
25. Продольные 

днищевые балки
26. Днищевой стрингер
27. Флор сплошной
28. Крайний 

междудонный лист
29. Скуловая кница

30. Рамный шпангоут
3 1. Наружная обшивка
32. Шпангоут
33. Кница
34. Боковая переборка 

рубки

35. Открытый флор

Виһуагк 
8іс1е 8ігіп§ег 
НоЫ ітате 
8іс1е кееі, Ьі1§е кееі 
Г)оиЫе Ь ойот р1аііп§ 
\Уаісгіщһі Яоог

Ғіаі ріаіе кееі, ріаіе кееі 
Сепіге §ігёег

В оііот 1оп§ііиЯіпа1 
зіійспегз 
8іс1е §ігбег 
8о1іЯ йоог 
Маг§іп ріаіе

Ві1§е Ьгаскеі, 
ігатс  Ьгаскеі 
\ҮеЬ ігате  
8һе11 р1аііп§
Ғгате
Кпее
Бескһоизе зійе 

Вгаскеі йоог

Т е р м и н  о п о г и я л ы қ  2011
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Фальшборт 
Борттық стрингер 
Трюм шпангоуты 
Бүйірлік киль 
Қос түп төсемі 
Су өткізбейтін флор

Жазық киль 
Тік киль (ішкі)

Бойлық түп 
арқалықтары 
Түптік стринғер 
Түтас флор
Шеткі түпаралық табақ

Бүйірлік кница

Жақтаулық шпангоут 
Сыртқы қаптау 
Шпангоут 
Кница
Басқару бөлмесіндегі 
бүйір қалқа

Ашық флор

1.3. Ф а л ы и б о р т  -  ВиІп>агк -  Ф а л ьш б о р т
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1. Планширь
2. Лист фальшборта, 

обшивка фалынборта
3. Фланец
4. Стойка фалынборта
5. Палубный стрингер
6. Угольник стрингера
7. Ширстрек
8. Штормовой портик
9. Крышка штормового 

портика

Оитүаіе Планширь
Виішагк ріаіііщ Фальшборт табағы, 

фалыпборт қаптауы
Ғ1ап§е Ернемек
Зіапсһіоп Фальшборт тіреуіші
8ігіп§ег ріаіс Еден стрингері
8ігіп§ег ап§1е Стрингер бұрыштыгы
Зһеегьігаке Ширстрек
Ғгссігщ рогі Дауыл портигі
Зсиррег зһиһег, 
йар соүег

Дауыл портигінің қақпағы

1.4.
к ер гіш і

Р а ст я ж к а  н а р у ж н о й  о б ш и в к и  -  8һ еІІ  е х р а т іо п  -  С ы р т қ ы  қ а п т а у

Поясья наружной 
обшивки

1. Ширстречный пояс 
Ширстрек

2. Бортовые поясья 
Бортовая обшивка

3. Скуловой пояс
4. Ледовый пояс
5. Потерянный пояс
6. Килевой пояс
7. Шпунтовой пояс
8. Днищевые поясья
9. Стык
10. Паз
11. Настил палубы
12. Наружная обшивка
13. Бортовая обшивка

в районе переменных 
ватерлиний 
Переменный пояс 
обшивки

8ігаке« оҒ 8һе11 Сыртқы қаптау
ріайіщ белдеулері

Зһеегзігаке Ширстрек белдеуі
Зһеегзігаке Ширстрек
8ійе р1айп§ зігакез Борт белдеулері
8іёе р!айп§ Борт қаптауы
Ві1§е зігаке Бүйір белдеуі
Ісе зйаке Мұз белдеу
Зіеаіег Жоғалған белдеу
Кееі р1айп§ Киль белдеу
ОагЬоагсІ зһаке Шпунт белдеу
В оһот зігаке Түптік белдеулер
Вий Түйіс
8 еат Ойық
Оеск ріаіііщ Еден төсемі
8һе11 ріаіііщ Сыртқы қаптау
8ійе р1айп§ Өзгермелі ватерсызықтар
іп іһе агеа оһ ауданындағы борт
Іоасйіпез қаптауы
УагіаЫе зігаке Қаптаудың өзгермелі
оҒ зһеіі р1айп§ белдеуі
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14. Грузовая ватерлиния -  ГВЛ Ьоасі у/аісгііпе -  Щ/Ъ Жүк ватерсызығы -  ЖВС
15. Ватерлиния судна порожнем Гіуһі \\-аІсгІіпс Бос кеменің ватерсызығы

Ватерлиния судна в балласте Ьі§һ1 ЬаІІаЫ шаіегііпс Балластағы кеменің
ватерсызығы

І.і§һ1 Іоасі сігаіщһі Бос кездегі бату тереңдігі
14

16. Осадка порожнем

'іг

Определения
Днищевая обшивка -  
наружная обшивка ниже 
верхнего закругления скулы

Вейпійоп8
В оііот р1аііп§ -  
зһеіі р1аііп§ Ье1о\ү 
іһе иррег іигп оГ Ьі 1 іде

Анықтамалар
Түп қаптауы -  бүйірдің 
жоғарғы иілуінен 
төменгі сыртқы қаптау

Бортовая обшивка -  
наружная обшивка от 
верхнего закругления скулы 
до нижней кромки ширстрека

Бісіе р1аііп§ -  зһсГІ 
р1аііп§ Ггот иррег 
іигп оГЬі1§е іо 1о\үег 
сс1§с оГ зһеегзігаке

Борт қаптауы -  
бүйірдің жогаргы 
иілуінен ширстректің 
төменгі жиегіне дейінгі 
сыртқы қаптау

1.5. Г р узо ва я  м а р к а  и м а р к и  у гл у б л е н и й  -  Ь о а й  Ііпе а п й  й га и р һ і т а г  -  
Ж ү к  м а р к а с ы  ж э н е  т ер ең д ік  м а р к а л а р ы

1. Грузовая марка
2. Надводный борт
3. Летняя ватерлиния
4. Марки углублений
5. Осадка
6. Мидель, средняя 

часть судна
7. Верхняя кромка киля

Ьоаб Ііпе 
ҒгееЬоагсІ 
З и т т е г  шаіегііпс 
Огаіщһі тагкз 
Пгаіщііі, сігаіі 
Місізһірз, атібзһірз

Тор оГ кееі

«о

Ш'
Жүк маркасы 
Су үсті борты 
Жазғы ватерсызық 
Тереңдік маркалары 
Бату тереңдігі 
Мидель, кеменің 
орта бөлігі
Килдің жоғарғы жиегі
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1.5 .1 . Г р узо в а я  м а р к а  -  Ь оасі Ь іп е  - Ж у к  м а р к а с ы

п ЛТ
І5 пп
т лз

ХИЭД ЛЗСА

птп ьтғ
№ П тғ т  

ғ п
с

1. Палубная линия Оеск Ііпе
2. Марки Ьіпез
3. Знак грузовой марки Ьоасі Ііпе тагк

Диск Плимсоля Ріітзоіі сіізк

Еден сызығы 
Маркалар
Жүк маркасының белгісі 
Плимсол дискі

М АРКИ
Л -  Летняя грузовая марка 
3 -  Зимняя грузовая марка 
ЗСА -  Зимняя грузовая 
марка для Северной 
Атлантики 
Т -  Тропическая 
грузовая марка 
П -  Грузовая марка для 
пресной воды летом 
ТП -  Тропическая грузовая 
марка для пресной воды

ЛЕСНЫЕ МАРКИ
ЛЛ -  Лесная летняя 
грузовая марка
ЛЗ -  Лесная зимняя 
грузовая марка
ЛЗСА -  Лесная зимняя 
грузовая марка для 
Северной Атлантики
ЛТ -  Лесная тропическая 
грузовая марка

ИШЕ8
8 -  8ш птег і.оасі Ьіпе 
\У -  АЪіісг Гоасі Ьіпе 
\ҮКА -  М/іпІег Ноітһ 
Аііапііс Ьоасі Ьіпе

Т -  Тгорісаі Ьоасі Ьіпе

Ғ -  Ғгскһ \ҮаІег ЬоасІ 
Ьіпе іп §и ттег  
ТҒ -  ігорісаі 
Ғгезһ \ҮаІег

ТІМВЕК ЕШЕ8
Ь8 -  8 и т т е г  ТітЬег 
Еоисі Ьіпе
Ь\Ү -  \УіпІег ТітЬег 
Ьоаб Гіпе
ГҮ/И А -  \Үіпіег ИоіТһ 
АЙапІіс ТітЬег Гоасі 
Ьіпе
ЬТ -  Тгорісаі ТітЬег 
Ьоасі Гіпс

МАРКАЛАР
Ж -  жазғы жүк маркасы 
Қ -  қысқы жүк маркасы 
САҚ -  Солтүстік 
Атлантика үшін 
қысқы жүк маркасы
Т -  тропиктік
жүк маркасы
АС -  түщы суға жазғы
жүк маркасы
АСТ -  тропиктік тұщы
суға жүк маркасы

АҒАШ МАРКАЛАРЫ
ЖА -  жазғы ағаш 
жүк маркасы
ҚА -  қысқы ағаш 
жүк маркасы
САҚАЖМ -  Солтүстік 
Атлантика үшін қысқы 
ағаш жүк маркасы
ТА -  тропиктік ағаш 
жүк маркасы

48



Т е р  м и н  о л о г и я л ы қ  2011

№1 Хабаршы

ЛП -  Лесная грузовая марка 
для пресной воды летом
ЛТП -  Лесная тропическая 
грузовая марка для 
пресной воды

ЬҒ -  Ғгезһ \Үа(ег ТітЬег 
ЬоасІ Ьіпе
ЬГҒ -  Тгорісаі Ғгезһ 
\ҮаІег ТітЬег Ьоасі Ьіпе

ТСЖА -  түщы суға 
жазғы ағаш жүк маркасы
ТСТАМ -  тұщы суға 
тропиктік ағаш жүк 
маркасы

2. Устройства, Оборудование и Снабжение -  А ггапретепін, ЕциіртепІ 
апсі Оифі -  Қүрылгылар, Жарақтау мен Жабдықтау

2.1. Рулевое устройство -  Зіеегіпр реаг -  Руль қүрылгысы
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I. Типы судовых рулей Турез о /яһір ’з гиМегя Кеме рулъдерінің түрлері
II. Типы насадок Туре^ о /по27.1е8 Саптама түрлері
1. Румпельное отделение 8іеегіп§ сотрагітепі Румпель бөлімі
2. Рулевая машина 8іеегіп§ еіщіпе Рульдік машина
3. Рулевой привод 8іеегіп§ §еаг Рульдік жетек
4. Рулевая колонка, 8іеегіп§ соіитп Рульдік бағана,

тумба штурвала штурвал тапалтағы
5. Рулевая рубка \¥һее11юше Рульдік рубка
6. Подруливающее 8іеегіп§ ргореііег, Рульдеу құрылғысы

устройство іһткіег
Носовое Во\у іһткіег Тұмсықтағы рульдеу
подруливающее құрылғысы
устроиство
Кормовое 8 іе т  іһтзіег Артқы рульдеу
подруливающее құрылғысы
устройство

7. Насадка Иоггіе Саптама
8. Руль Рисісіег Руль
9. Обычный (простой) Огсііпагу шсісіег, Әдеттегі руль

руль ітЬаІапсссі тсісіег
10. Балансирный руль Ваіапсесі шсісіег Теңгергішті руль
11. Полубалансирный руль 8еті-Ъа1апсес1 шсісісг Жартылай теңгеру рулі
12. Подвесной руль Зизрепсіесі тсісіег, 

ипсіегһшщ шсісіег
Аспалы руль

13. Полуподвесной руль Зсті-киарепсіесі тсісісг Жартылай аспалы руль
14. Активный руль Асііуе шсісіег Белсенді руль
15. Ускоряющая насадка Ассеіегаіігщ поггіе Жеделдеткіш саптама

Насадка Корта Когі по//1е Корт саптамасы
Гребной винт Когі поггіе ргореііег Корт саптамалы ескіш
с насадкой Корта винт

16. Замедляющая насадка Оесе1егаііп§ поггіе Бэсеңдеткіш саптама
17. Поворотная 8іеегіп§ поггіе, Бұрылмалы бағыттағыш

направляющая поггіе тсісіег саптама
насадка
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2 .1 .1 . Р ул ь  и а х т ер ш т е ве н ь  -  К и М е г  а п й  х іе гп /га т е  -  Р ул ь  ж ә н е  
а х т ер ш т е ве н ь

ю $ е
I. Обычный рулъ ОгсИпагу гис/с/ег Әдеттегі рулъ
1. Старнпост Зіетрозі Старнпост
2. Верхний рулевой штырь Тор шскіег ріпііе Жоғарғы руль істігі

Рулевой штырь с головкой Ьос1сіп§ ріпііе Басы төменде
в нижней части орналасқан руль істігі

3. Рудерпост КисМегрозІ: Рудерпост
4. Промежуточный Іпіегтссііаіе Аралық руль істігі

рулевой штырь гиййег ріпііс
5. Петля рудерпоста Оиб§еоп Рудерпост ілмегі
6. Петля руля Яисісіег впи§ Руль ілмегі
7. Яблоко старнпоста Ргореііег рові Ьозз Старнпост алмасы
8. Нижний рулевой штырь Веагіп§ ріпііе Төменгі руль істігі
9. Пятка ахтерштевня 8о1е ріесе Ахтерштевень өкшесі
10. Руль, Перо руля Кийёег Ыасіе Руль, Руль сабы
11. Рудерпис Яисісіег ріесе Рудерпис
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12. Ребро руля
13. Соединительный болт 

Призонный болт
14. Баллер
15. Горизонтальное 

фланцевое соединение

Кискіег а гт  
Соир1іп§ Ьоіі 
Ғіііесі Ьоіі 
Рискісг зіоск 
Ногігопіаі Ііапре 
соир1іп§

Руль қыры 
Қосқыш бұрандама 
Жақтау бурандама 
Баллер
Жазық ернемекті 
қосылыс

II. Типы соединений руля Турез о /  гисМег Рулъдің баллермен
с баллером соирИп§8 цосылу түрлері

16. Вертикальное фланцевое Уегіісаі йап§е Тік ернемекті қосылыс
соединение соирііпц

17. Замковое соединение Зсагідоіпі Құлыпты қосылыс
18. Замковый болт БсагРЪоІі Құлыпты бұрандама
19. Коническое соединение Тарегіоіпі Конусты қосылыс
III. Нижний рулевой Веагіп§ ріпііе Теңгеру рулінің төменгі

штырь балансируемого о / Ъаіапсесі гиМег руль істігі
руля

20. Отверстие для удаления Аіг һоіе Оптикалық шыны
чечевицы алу тесігі

21. Гнездо пятки 8о1е ріесе зоскеі Ахтерштевень
ахтерштевня өкшесінің үясы
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22. Втулка
23. Подпятник (чечевица)

24. Рулевой штырь 
Пятка руля

Визһ, Ьизһіп§ Төлке
ҒооЫер Ьсагіп» Өкшелік

(оптикалық шыны) 
Віісісісг ріпііе Руль істігі

Руль өкшесі

2.1 .2 . Э л е к т р о ги д р а в л и ч е с к и е р у л е в ы е  п р и во д ы  -  Е іес іго -һ ус іга и ііс  8 (еегіп §  
§ еа г$  -  Э л е к т р ги д р а вл и к а л ьщ  р у л ь д ік  ж ет ек т е р
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I. Четырехплунэісерная 
электрогндравлическая 
рулевая машина
II. Двухплунжерная 
электрогидравлическая 
рулевая машина
1. Штурвал
2. Рулевая колонка
3. Телемотор

Гидравлический
телемотор
Электрический
телемотор

4. Насос переменной 
производительности

5. Электромотор
6. Клапанная коробка
7. Гидравлический 

цилиндр
8. Плунжер
9. Румпельная кулиса
10. Гидравлический 

трубопровод
11. Баллер
12. Румпель
13. Тяга телемотора
14. Тяга насоса
15. Тягарумпеля
16. Перо руля
17. Перепускной 

трубопровод

Ғоиг-гат еіесіго- 
һусігаиііс віеегіщ  
еп§іпе
Тм>о-гат еіесіго- 
һусігаиііс в/еегіп§ 
еп§іпе
8іеегіп§ \\'һее1 
8іеегіп§ соішип 
Теіетоіог 
ТТусІгаиІ іс іеіетоіог

Еіесігіс іеіетоіог

УагіаЫе зігоке ритр , 
уагіаЫе сісііусгу ри тр
Еіесігіс тоіог 
Уаіуе сіісйі 

Пусігаиһс суііпсіег

К а т
Карзоп йіісіс 

Нусігаиііс ріре-ііпе

Кисісіегйіоск
Тіііег
Теіетоіог соппесііоп 
Р и тр  соппесііоп 
Тіііег соипесііоп 
Кисісісг Ыасіе 
Ву-разй ріріп§

Төрт тыгынжылды 
электргидравликалыц 
руль машинасы
Екі тыгынжылды 
электргидравликалыц 
рулъ машинасы
Штурвал 
Рульдік бағана 
Телемотор
Гидравлика лық 
телемотор
Электртелемотор

Өнімділігі өзгермелі 
сорғы
Электромотор 
Клапан қорабы
Гидравликалық 
цилиндр
Тығынжыл 
Румпельдік кулиса 
Гидравликалық құбыр

Баллер
Румпель
Телемотор тартымы 
Сорғы тартымы 
Румпель тартымы 
Руль сабы 
Қайта қосу кұбыры
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2.1 .3 . Л о п а с т и а я  р у л е в а я  м а ш и н а  — К о іа гу  т п е  я іеегіп р  и п іі — Қ а л а қ т ы  
р у л ь  м а ш и н а с ы

1. Лопастной гидромотор

2. Фундамент рулевой 
машины

3. Подшипник руля
4. Баллер
5. Руль
6. Шпонка
7. Статор
8. Ротор
9. Вращающиеся лопасти
10. Неподвижные лопасти
11. Нагнетательная камера 

Масляная камера
12. Трубопровод
13. Клапанная коробка
14. Приемник телемотора
15. Передатчик телемотора
16. Колонка штурвала
17. Штурвал
18. Насос переменной 

производительности
19. Пускатель
20. Электромотор

Нусігаиііс гоіагу 
уапе тоіог 
8іеегіп§ епсіпе 
8еа1іп§
Рисісісг саггіег
Кисісісгйіоск
Кисісіег
Кеу
Зіаіог
Коіог
Коіагу уапей 
Ғіхесі уапез 
Ргеззиге сһатЬег 
Оіі сһатЬег 
МапііЫсІ 
Үаіұе сһезі 
Кесеіүег іеіетоіог 
Тгапйтіііег іеіетоіог 
8іеегіп§ соіитп 
8іеегіп§ шһсеі 
УагіаЫе сіеііүег ритр, 
уагіаЫе 8ігоке р и тр  
8іагіег
Еіесігіс то іог

Қалақты гидромотор

Рульдік машина 
іргетасы
Руль мойынтірегі
Баллер
Руль
Кілтек
Статор
Ротор
Айналмалы қалақтар 
Қозғалмайтын қалақтар 
Сықау камерасы 
Май камерасы 
Қубыр
Клапан қорабы 
Телемотор қабылдағышы 
Телемотор таратқышы 
Штурвал бағанасы 
Штурвал
Өнімділігі өзгермелі 
сорғы 
Босатқыш 
Электрмотор
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2 .1 .4 . Б а л а н с и р н ы й  р у л ь  -  В а іа п с ей  гшШ ег -  Т ең гер гіш т і р у л ь

1. Подъемный рым 
Рым-болт

2. Подшипник руля
3. Шпонка 

Шпоночная канавка
4. Гельмпортовая труба
5. Промежуточный 

подшипник
6. Опорная шейка
7. Гельмпорт
8. Баллер
9. Фланец баллера
10. Верхняя отливка
11. Протектор
12. Горизонтальное ребро
13. Вертикальная диафрагма
14. Чечевица

Гійіп§ еуе Ьоіі 
Кискісг еуе 
Кисісісг саггіег 
Кеу 
Кеу Ъесі 
Кисісіег ігипк 
Меск Ьеагіп§

Веагіп§ кһаіі 
Кисісіег һоіе 
Кисісісіъіоск 
Кисісіеіъіоск йап§е 
Гіррег са8ііп§ 
Ргоіесіог 
Ногі/опіаі агт  
Үегіісаі сііарһга§т 
Ғооі 8іер

Көтергіш ілмек 
Ілмек-бурандама 
Руль мойынтірегі 
Кілтек
Кілтек бунағы 
Гельмпорт қубыр 
Аралық моыйнтірек

Тіреу мойын
Гельмпорт
Баллер
Баллер ернемегі 
Жоғарғы құйма 
Протектор 
Жазық қыр 
Тік диафрагма 
Оптикалық шыны 
(өкшелік)
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15. Рулевой штырь Кисісіег ріпііе Руль ІСТІГІ
Нижний рулевой штырь Исагіпц ріпііе Төменгі руль істігі

16. Втулка Визһ Төлке
17. Зазор между нижней Сіеагапсе ЬеПүссп Руль сабының төменгі

кромкой пера руля и Ьоііоіп есіце оі' жиегі мен ахтерштевень
пяткой ахтерштевня гисМег Ыасіе өкшесінің арасындағы

апсі §о1е ріесе саңылау
18. Пятка ахтерштевня 8о1е ріесе Ахтерштевень табаны
19. Цемент Сетепі Цемент
20. Поддерживающее кольцо Реіаіпігщ гіп§ Таяныш балдақ
21. Спускная пробка □гаіп р1и§ Ағызу тығыны
22. Нижняя отливка Ьосуег сайіііщ Төменгі қуйма
23. Перо руля Кисісіег Ыасіе Руль сабы
24. Соединительная полоса .Іоіпі Ьаг Қосылыс жолағы
25. Пробочный сварной шов Р1и§ \уе1сІ Тығындық пісіру жігі
26. Обшивка пера руля Рисісісг ріаііпц Руль сабының қаптауы
27. Отверстие для подъема руля Ьі1ііп§ һоіе Рульді көтеретін тесік
28. Пробка Р1и§ Тығын
29. Болт Воіі Бұрандама
30. Шпонка Кеу Кілтек

2.1 .5 . Б а л а н с и р н ы й  р у л ь  т и п а  « С и м п л ек с» -  В а іап сесі гисһіег “Б іт р іе х ” 
іу р е  -  « С и м п л ек с»  -  т и п т е гі т е ң ге р г іш т і р у л і
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1. Подшипник руля
2. Баллер
3. Вертикальное 

фланцевое соединение
4. Горизонтальное 

фланцевое соединение
5. Верхний опорный 

подшипник съемного 
рудерпоста

6. Перо руля
7. Вертикальная диафрагма
8. Съемный рудерпост
9. Эпоксидное покрытие 

Коррозионностойкое 
покрытие

10. Нижний опорный 
подшипник съемного 
рудерпоста

11. Втулка
12. Бакаутовая втулка
13. Бронзовая облицовка
14. Пятка ахтерштевня
15. Нижнее опорное 

кольцо
16. Верхнее опорное 

кольцо
17. Зазор для удлинения 

бакаутовых планок

Кискіег саггіег
КисМегзіоск
Уегіісаі йап§е соирііп"

Ногі/опіаІ йап§е 
соир1іп§
Пррег ітісісіег яһай 
8іеас1у Ъеагіп§

Кискісг Ыасіе 
Уегіісаі с1іарһта§т 
Кисісіег яһай 
Ероху геяіп соаііп§ 
Согго8Іоп-ге8Ізіапі 
соаііп§
ЬоАУег гисісіег зһай 
зісасіу Ьеагіп§

Веагіп§ Ьизһ 
Ь і§пит уііае Ъизһ 
Вгопге Ііпег 
8о1е ріесе 
Ьосүег іһшзі гіп§

Ыррсг іһгизі гіп§

Сіеагапсе іог е1оп§аііоп 
оі" 1і§пит үііае вігірз

Руль мойынтірегі 
Баллер
Тік ернемекті қосылыс

Жазық ернемекті 
қосылыс
Алмалы рудерпостың 
жоғарғы тіректі 
мойынтірегі 
Руль сабы 
Тік диафрагма 
Алмалы рудерпост 
Эпоксидті қаптама 
Тоттанудан сақтайтын 
қаптама
Алмалы рудерпостың 
төменгі тіректі 
мойынтірегі 
Төлке
Бакаут төлке 
Қола қаптау 
Ахтерштевень табаны 
Төменгі тірек сақина

Жоғарғы тірек сақина

Бакаут тақтайшаларды 
ұзартуга арналган 
саңылау
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2.2. Я к о р н о е  ус т р о й сгп во  — А п с һ о г  § е а г  — З э к ір  қ у р м л гы с ы

2.2 .1 . С х ем а  я к о р н о го  у с т р о й с т в а  -  Я сһ ет е о /  а п с һ о г  § е а г  -  З э к ір  
қ у р ы л гы с ы н ы ң  су л б а с ы

1. Труба палубного клюза Сһаіп ріре Еден клюзының құбыры
2. Палубный клюз □еск һа\¥зе һоіе Еден клюзы
3. Брашпиль \Үіпс11а83 Брашпиль
4. Стопор Сһаіп-саЫе зіоррег Бөгеткі
5. Клюзовая крышка Вискіег Клюз қақпағы
6. Клюз На\үзеріре Клюз
7. Губа клюза Сһайп§ Іір Клюз ерні
8. Якорная цепь Сһаіп саЫе Зэкір шынжыры
9. Вертлюг 8\үіуе1 Топсақ
10. Соединительная скоба 1оіпіп§ зһаскіе Қосқыш қапсырмасы
11. Якорная скоба 8һаск1е Зэкір қапсырмасы
12. Якорь Апсһог Зэкір
13. Обух Еуе Ьоіі Шүйде
14. Цепной ящик Сһаіп Іоскег Шынжыр жэшігі

15. Устройство для крепления Осуісе іо зесиге апсі Зэкір шынжырының
и отдачи коренного конца гсісазс іһе іпЬоагсІ түпкі ұшын бекітетін
якорной цепи епсі о Г саЫе жэне босататын күрылғы
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2.2 .2 . Я к о р я  -  А п с һ о гқ  -  З әк ір л ер

I. Ш т о к о в ы й  я к о р ь  -  Я іо ск е іі а п с һ о г  -  С о т а ш ы ң т ы  зэ к ір

Адмиралтейский якорь Айшігаііу апсһог Адмиралтейство зәкірі

1. Якорная скоба
2. Шток
3. Чека
4. Веретено
5. Лапа
6. Рог
7. Тренд
8. Пятка
9. Носок

Апсһог зһаскіе 
8іоск
Ьоскіп£ ріп 
8һай, зһапк 
Ғіике, р а іт  
Апн 
Тгепсі
Сгоүсп Апсһог 
ВІП

Зэкір қапсырмасы
Соташық
Мұрындық
¥ршық
Табан
Мүйіз
Тренд
Өкше
Тұмсық
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II. Б есш т о к о в ы й  я к о р ь  -  Біоскіеяя а п с һ о г  -  С о т а ш ы қ сы з зә к ір

Якорь Холла На11’8 апсһог Холл зәкірі

1. Якорная скоба Апсһог яһаскіс Зэкір қапсырмасы
2. Ш тырь якорной скобы Апсһог 8һ ас к 1 с ріп Зэкір қапсырмасының

істігі
3. Веретено 8һай, §һапк ¥рш ы қ
4. Лапа Ғіике, раіпт Табан
5. Головалап Неаё, сгом^п Табандар басы
6. Валик Коііег Білікше
7. Болт Ғіике рішіс Бұрандама
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2 .2 .3 . Б р а ш п и л ь  с  эл е к т р о п р и во д о м  -  Е іе с іг іс а ііу  іігіусп т п іііт я  -

Брашпиль
кормовой
носовой
паровой
ручной
с дистанционным
управлением
электрический

\¥іпсі1а88, апсһог лүіпс11а88
ай
іопуагсі
8Ісат
һапсі
гстоіе сопігоі 

еіесігіс

Брашпиль
артқы
тұмсықтағы 
бу брашпиль 
қол брашпиль 
қашықтықтан 
басқарылатын 
электр брашпиль

1. Фундаментная плита 
брашпиля

\Уіпс31а88 Ьссіріаіе Брашпильдің іргетас 
тақтасы

2. Станина брашпиля УМіпсіІазз Ьій Брашпиль түгыры

3. Швартовный барабан, Моогіпр сігит, ёурку, Швартов атанағы,
Турачка §урву һеай, піррегһеасі Турачка

4. Основной вал брашпиля \Уіпсі1а88 та іп  8һай Брашпильдің негізгі білігі
5. Ленточный тормоз Вапсі Ьгаке Таспалы тежеуіш
6. Цепной барабан, СаЫе ііііег, у/іісісаі Шынжыр атанақ,

звездочка Зргоскеі луһееі, жұлдызша
Цепная звездочка сһаіп зргоскеі Шынжырлы жұлдызша

7. Муфта сцепления СІиісһ Ілініс жалгастырғышы
Кулачковая муфта С1а\у сіиісһ Жұдырықшалы

жалгастырғыш
8. Ведомая шестерня Огіуеп §еаг Жетектегі тістегеріш
9. Редуктор Кесіисіог Бэсеңдеткіш
10. Вал ведущей шестерни Ріпіоп 8һай Жетекші тістегеріш білігі
11. Ведущая шестерня Ріпіоп Жетекші тістегеріш
12. Направляющий стержень Оиісіе Ьаг Бағыттауыш өзек
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13. Рукоятка привода 
тормоза

Вгаке сігіуе һапсііе, 
Ьгаке §еаг һапсііе

Тежегіш жетектің тұтқасы

14. Винтовой зажим §сге\ү Іеппіпаі Бұрама қыспақ
15. Тормозная колодка Вгаке Ыоск Тежегіш қалып
16. Тормозная лента Вгаке Ьаші, 

Ьгаке гіЬЬоп
Тежегіш таспа

17. Тормозной диск Вгаке сііяк Тежегіш диск
18. Вал редуктора Ресіисіог §һай Бэсеңдеткіш білігі
19. Фланцевое соединение ГІапце соир1іп§ Ернемекті қосылыс
20. Вал электродвигателя Еіесігогпоіог аһаіі Электрқозғалтқыш білігі
21. Электродвигатель Еіесігошоіог Электрқозғалтқыш
22. Якорная цепь Сһаіп саЫе, 

апсһог саЫе
Зэкір шынжыры

23. Кулачок С а т Жұдырықша

2.3. Швартовноеустройство -  Моогіщ аггащетепі -  Швартов қурылгысы
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Швартовы ІУІоогііщ Ііпе», 
һатег»

Швартовтар

1. Кормовой швартов 8 іе т  Ііпе Артқы швартов
2. Прижимной швартов Вгеазі Ііпе, Ьгеазі іаяі Қыспақ швартов
3. Шпринг 8ргіп§ Шпринг
4. Скрещивающиеся шпринги СГ088 8рГІП§8 Айқаспалы шпрингтер
5. Носовой швартов Во\¥ Ііпе Тұмсықтағы швартов

Швартовное оборудование Моогіп§ аррііапсе» Швартов жабдығы
6. Швартовный клюз Моогіп§ ріре Швартов клюзы
7. Носовой швартовный клюз Во\у пюогііщ ріре Тұмсықтағы 

шынжырлау клюзы
8. Киповая планка Ғаігіеасі, сһоск Бумалы тақтайша
9. Направляющий роульс, 

роульс
Ғаігіеасіег Бағыттаушы роульс

10. Швартовиый кнехт, Моогіпр Ьоііагсі, Швартов кнехты
кнехт Ьоііагсі, Ьііі

11. Тумба Воііагсі соіитп Тапалтақ
12. Вьюшка Кееі, «Затрег Тартпа
13. Палубный (панамский) □еск (Рапата) сһоск Еден (панамалық)

клюз клюзы
14. Кормовой швартовный 8іегп тоогіпр ріре Артқы швартов клюзы

клюз

Швартовные механизмы Моогіп§ тасһіпегу Швартов тетіктері
15. Швартовная лебедка Моогііщ \уіпсһ, 

шагріпуг \уіпсһ
Швартов шығыры

16. Швартовный шпиль Моогігщ сарвіап, 
суагріпа сарзіап

Швартов птпилі

Устройства для Ғепйег Кеме түрқысып
предохранения корпуса бүлінуден сақтайтын
судна от повреждений қүрылғылар
17. Кранец Ғепсіег Кранец

Веревочный кранец, Коре іспсісг Жіп кранец,
тросовый кранец трос кранец
Деревянный кранец \Үоосіеп Гепсіег ағаш кранец
Мягкий кранец Рис1с1іп§ іепсіег жұмсақ кранец

18. Привальный брус Ғспсісг, Гспсісг цнагсі, 
гиЬЬіп§ вігаке

Тоқтатқыш білеу
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2.4. Буксирное устройство -  Тои>іп§ аггащетепі -  Сүйрегіиі қүрылгы

Буксировка 

Буксировка тросом

I. Буксировка
на буксирной браге

II. Буксировка 
методом толкания

III. Буксировка 
борт о борт

IV. Буксировка
на буксирной лебедке

V. Буксировка
на буксирном кнехте

VI. Буксировка
на буксирном гаке

1. Буксируемое судно
2. Буксирная брага
3. Буксирный трос, 

буксир

Тотп§, {ом',Ііі££>п& 
іи§§а§е, іо\үа§е
СаЫе іо\уіп§,
Ііпе Бшіп§
То\\ оп Іһе іо\уіп§ Ьгісііе

Рикһ іо\уіп§

А1оп§§іёе іо\уіп§

То\у оп іһе іо\уіп§ \уіпсһ

То\у он Іһе іо\уіп§ ЬІЙ

То\у оп Іһе іо\уіп§ һоок

То\у, Іо\уеі1 уеязеі, Іи§ее 
То\уіп§ Ьгісһе, Іһіск саЫе
То\УІіпе, Іхтторе, 1о\уіп§ 
һа\узег, іо\уіп§ саЫе

Сүйреу

Троспен сүйреу

Сүйрегіш брагасымен 
сүйреу
Итеру эдісімен сүйреу

Бортты бортқа тақап 
сүйреу
Сүйрегіш шығырмен 
сүйреу
Сүйрегіш кнехтпен 
сүйреу
Сүйрегіш ілгекпен 
сүйреу
Тіркеп сүйрелетін кеме 
Сүйрегіш брага
Сүйреуіш трос, 
тіркеп сүйрегіш
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4. Буксирующее судно 
Буксирное судно 
Буксир

5. Буксир-толкач 
Толкающее буксирное 
судно
Толкающий буксир

6. Носовой упор
7. Буксирная арка

8. Тросовый тормоз
9. Барабан буксирной 

лебедки
10. Буксирная лебедка 

Автоматическая 
буксирная лебедка

11. Буксирный кнехт, 
битенг

То\уіп§ уеззеі
Ти§Ьоаі
Ти§
Ризһег, ризһег іи§ 
РихһЬоаІ

Рихһег һд§

Тошкпее
Толүіп§ Ьеат, іо\уіп§ агсһ 
То\у гаіі, 1о\уіи§ гаіі
\¥ігс зіоррег
Кееі оГ Іһе іо\уіп§ \уіпсҺ

То\уіп§ \уіпсһ, іо\уіп§ 
тасһіпе, іо\уіп§ еіщіпе 
Аиіотаііс іо\уіп§ \уіпсһ
Т()\¥ІП§ Ьііі

Сүйреуіш кеме 
Сүйреу кемесі, 
тіркеп сүйрегіш
Сүйреуіш-итергіш 
Итеруші сүйреуіш 
кеме
Итеруші тіркеп 
сүйреуіш
Тұмсықтағы тіреуіш 
Сүйреуіш арқалық

Тросты тежегіш
Сүйреуіш шығыр 
атанағы
Сүйреуіш шығыр 
Автоматты сүйреуіш 
шығыр
Сүйреуіш кнехт, битенг

12. Тросовый кранец
13. Буксирный клюз

14. Огон

Коре Іепсіег

То\уіп§ сһоск, іо\уіп§ ріре, 
іо\уіп§ рогі
Еуе, еуе §1ісе, Іоор

Тросты кранец 
Сүйреуіш клюзы

Огон (трос 
ұшындағы балдақ)
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15. Буксирныйгак 
Откидной буксирный 
гак с дистанционным 
управлением

16. Устройство 
для защиты гака 
от перегрузки

17. Буксирный бугсль

То\у һоок, 1о\уіп§ һоок 
81ір Іо\у һоок шііһ гстоіс
СОПІТОІ

Оеуісе іог ргоіесііоп 
ок іһе іо\у һоок а§аіпві 
оуег1оаёіп§

То\у һоор

Сүйреуіш ілгек 
Қашықтықтан 
басқарылатын 
қайырмалы 
сүйрегіш ілгек
Ілгекті артық 
жүктелуден 
сақтайтын қүрылгы
Сүйреуіш бугель

2.5. Леерное устройство -  Ьі/е Ііпен -Л еер  ңүрылгы

I. Леерное ограждение

Тросовый леер 
Трубчатый леер
1. Поручень леерного 

ограждения
2. Верхний леер
3. Средний леер
4. Нижний леер

Сиагсі гаіі, §иагд 
/аіііпр, Іі/е аіһ 
Ореп гаіі, ореп гаі1іп§ 
Каіі
Оиагсі госі, лгаЬ гаіі, 
Ъаг гаіі 
ҮҮіге-горс гаіі 
Ріре гаіі
Напсігаіі, сар гаіі

Ъііе Ііпе 
Нои8Іп§ Ііпе 
Ғооі Ііпе

Открытое леерное ограждение 
Леер
Прутковый леер

Леер цоршау

Ашық леер қоршауы 
Леер
Шыбық леер

Трос леер 
Күбыр леер 
Леер қоршауының 
тұтқасы
Жоғарғы леер 
Ортаңғы леер 
Төменгі леер
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5. Цега-юй леер
6. Леерная стойка

Стойка
ГІостоянная стойка 
Полосовая стойка 
Трубчатая стойка

7. Леерная стойка 
с контрфорсом

8. Контрфорс
9. Заваливающаяся леерная 

стойка
10. Съемная леерная стойка

Оиагсі сһаіп 
Каіі зіапсһіоп, 
гаіһп§ зіапсһіоп 
Зіапсһіоп
Регшапепі зіапсһіоп 
Ғіаі Ьаг віапсһіоп 
Ріре зіапсһіоп 
Вгасесі зіапсһіоп

8іау, Ьгасе 
Нііщесі гаіі зіапсһіоп

РогіаЫе гаіі зіапсһіоп

Шынжыр леер 
Леер тіреуіші

Тіреуіш
Тұрақты тіреуіш 
Жолақты тіреуіш 
Қүбыр тіреуіш
Контрфорсты леер 
тіреуіші
Контрфорс 
Сұламалы леер тіреуі

Алмалы леер тіреуіші

М .

/
/

II. Спасателъный леер

Штормовой леер
1. Концевая леерная стойка
2. Леер из пенькового троса
3. Промежуточная стойка
4. Оттяжка
5. Палубный груз
III. Бортовой леер
IV. Леерное ограждение бака

Ы/е Ііпе, §гаЪ Ііпе,
§гаЪ гаіі
8іогаі гаіі
Епсі гаіі 8іапсһіоп
Нешр горе гаіі
Іпіегшесііаіе кіапсһіоп
Оиу
Всск саг§о 
Ьі/е гаіі 
Неасі гаіһ

Қүтцару леері

Дауыл леері 
Шеткі леер тіреуіші 
Кендір арқан леер 
Аралық тіреуіш 
Тартпа 
Еден жүгі 
Борт леері 
Бактың леер цоршауы
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2.6. Грузоподъемное устройство -  Саг§о һаміііпр §еаг  -  Жүк көтергіш 

қүрылгы
2.6.1. Оснастка судовой грузовой стрелы -  Яһірн ’ ііеггіск гі§8 -  Кемелік 

жүк жебе жарагы

I. Оснастка грузовой 
стрелы с одиночным 
шкентелем и одиночным 
топенантом
II. Оснастка грузовой 
стрелы с грузовыми 
талями и топенантами

1. Мачта, грузовая колонка 
или полумачта

2. Башмак топенанта 
Обух топенанта

3. Топенантный блок
4. Топенант
5. Скоба
6. Обух топенанта на ноке 

стрелы, обух нока

7. Грузовой блок

19 16 П  16 15 Ш

Беггіск гі§з шіһ 
зіп§1е гиппег апсі 
зіп§1е зрап

Ідеггіск гі§з т іһ саг§о 
апсі зрап іаскіе

Ма§Г 8аішоп розі ог 
сіеітіск розі

8рап Ьсагіпр 
8рап Ігиппіоп ріесе 
8рап Ыоск 
8рап, 8рап горе 
8һаск1е
Осггіск һеасі арап еуе 

Саг§о Ыоск

Бір шкентелді және 
топенантты жүк 
жебе жарагы

Жүк және топенант 
торлары бар жүк 
жебесінің жарагьі

Діңгек, жүк бағанасы 
немесе жартылай 
діңгек
Топенант башмагы 
Топенант шүйдесі 
Топенанттық блок 
Топенант 
Қапсырма
Жебе сұламасындағы 
топенант шүйдесі, 
сұлама шүйдесі
Жүк блокі
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8. Грузовой шкентель

9. Цепной противовес
10. Вертлюг грузового гака
11. Гак грузовой однорогий
12. Мантыль 

Шкентель оттяжки
13. Верхний блок талей 

оттяжки
14. Тали оттяжки стрелы

Киппег, саг§о шппег, 
сіеггіск репсіапі
Сһаіп Гог шппег 
Саг§о һоок ЗАУІуеІ 
Саг§о һоок 
Оиу рспсіапі 
§1е-№Іп§ §иу репсіапі
Гіррсг 8Іе\үіп§ §иу 
Ыоск
Оеггіск 8Іелүіп§ §иу 
Іаскіез
Го\үег 8Іе\уіп§ §иу 
Ыоск
СЫаІ еуе ріаіе

Саг§о гиппег §иіс1е 
гоііег апсігоііег Ьгаскеі

Саг§о хүіпсҺ 
Нееі Ыоск 
Ооо8епеск Ьеагіп§ 
Всітіск Ь оот 
8рап сһаіп 
Торріп§ горе 
Тгіап§и1аг ріаіе 
ІІррег 8рап Іаскіе Ыоск

8рап Іаскіе
Ьосүсг зрап Ыоск 
Оеггіск һеасі 8рап Ыоск

Беггіск һеасі саг§о Ыоск
Саг§о ригсһазе 
Саг§о Іаскіе
Ьосусг саг§о ригсһазе 
Ыоск

Т ер м и н  о л о г и я  л ық  2011

№і Хабаршы

Жүк шкентелі

Шынжыр тең салмақ 
Жүк ілгегінің топсағы 
Бір мүйізді жүк ілгегі 
Мантыль 
Тарту шкентелі
Тарту жабдығының 
жоғарғы блокі
Жебе тарту торлары

Тарту торының 
төменгі блокі
Еденнің үзынша 
тесілген шүйдесі
Жүк шкентелі үшін 
роульс жэне роульс 
кронштейні
Жүк шығыры 
Бағыттаушы блок 
Шпор башмагы 
Жүк жебесі 
Шынжыр топенант 
Топенант қалақ 
Топенант үшбұрышы
Топенант-тордың 
жоғарғы блокі
Топенант-торлар
Топенант-торлардың 
төменгі блокі 
Жебе сұламасындағы 
топенант- торлар блокі
Жоғарғы жүк блокі
Жүк торлары, 
Шкентель-торлар
Жүк торларының 
төменгі жүк блоктері

15. Нижний блок талей 
оттяжки

16. Палубный обух с 
удлиненной проушиной

17. Роульс для грузового 
шкентеля и кронштейн 
роульса

18. Грузовая лебедка
19. Направляющий блок
20. Башмак шпора
21. Грузовая стрела
22. Цепной топенант
23. Лопарь топенанта
24. Треугольник топенанта
25. Верхний блок 

топенант-талей
26. Топенант-тали
27. Нижний блок 

топенант-талей 
Блок топенант-талей 
на ноке стрелы

28. Верхний грузовой блок
29. Грузовые тали, 

ІПкентель-тали
30. Нижний грузовой блок 

грузовых талей
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III. Башмак шпора (іоозепеск Ъеагіпу Шпор башмагы
IV. Башмак топенанша Брап һеагіпр Топенант табаны
V. Нок грузовой стрелы Воот һеасі, Беггіск һеасі Жүк жебесінің сұламасы
31. Вилка шпора стрелы Оеітіск һееі ййіп§, 

Іа\¥8 оі' іһе сіеггіск
Жебе шпорының айыры

32. Штырь вилки шпора Оеггіск һееі ріп, һееі ріп Шпор айырының істігі
33. Вертлюг шпора Ооозепеск, сіеггіск һееі Жебе шпорының

стрелы §оо8епеск топсағы
34. Верхнее ухо башмака Меск Ьсагіпц Башмактың жоғарғы 

құлағы
35. Серьга Ьеасі Ыоск һоЫег, 

Ьсскеі
Сырға

36. Установочное кольцо Абіизһп^ гіп§ Орнату сақинасы
37. Упорный башмак 8іер Ьсагіпц Тіреуіш табан
38. Штырь обуха Мазі һеасі ярап еуе ріп Діңгек топындағы

топенанта на топе топенант тысының
мачт істігі

39. Обух топенанта Маві һеасі 8рап еуе Діңгек топындағы
на топе мачты топенант шүйдесі

40. Латунная шайба Вга88 теазһег Жез тығырық
41. Обух Еуе, еуе йһіп§ Шүйде
42. Обух оттяжки Оиу еуе Тарту шүйдесі
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1. Канифас-блок Нсггіск һееі саг§о Сидақ шпоры
грузового шкентеля гиппег Іеасі Ыоск жүк шкентелінің
у шпора стрелы канифас-блокі

2. Грузовой шкентель Сагро гиппег Жүк шкентелі
3. Направляющий блок Мазі һеасі сагро Діңгек топындағы жүк

грузового шкентеля гиппег Іеасі Ыоск шкентелінің бағыттаушы
на топе мачты блокі

4. Салинг Сгоззігее Салинг
5. Обух блока топенанта Мазі һеасі зрап еуе Діңгек топындағы

на топе мачты ййіп§ топенант блокінің тысы
6. Мачта, грузовая колонка Мазі, Багшоп розі Діңгек, жүк бағанасы

или полумачта ог сіеітіск розі немесе жартылай діңгек
7. Блок топенант-талей Мазі һеасі зрап Діңгек топындағы

на топе мачты Ыоск топенант-жабдықтар блокі
8. Топенант-тали 8рап іаскіе Топенант-жабдықтар
9. Блок топенант-талей Всггіск һеасі крап Жебе сұламасындағы

на ноке стрелы Ыоск топенант-жабдықтар блокі
10. Грузовая стрела Осітіск Ь оот Жүк жебесі
11. Верхний грузовой блок Осп іск һеасі саг§о Жүк жабдықтарының

грузовых талей Ыоск жоғарғы жүк блокі
12. Коренной конец Саг§о шшіег сіеасі Жүк шкентелінің

грузового шкентеля епсі шеткі үшы
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13. Нижний грузовой блок Ьоу/ег саг§о Жүк жабдықтарының
грузовых талей ригсһазе Ыоск төменгі жүк блокі

14. Двурогий гак Каткһогп һоок Екі мүйізді ілгек
15. Врезной шкив ВиіҺ зһеауе Оймалы тегершік
16. Направляющий блок Мазі һеасі зрап Діңгек топындағы

топенанта на топе 
мачты

Іеасі Ыоск топенанттың 
бағыттаушы блокі

17. Топенант 8рап, §рап горе Топенант
18. Канифас-блок Оеггіск һееі зрап Жебе шпорындағы

топенанта у шпора 
стрелы

іеаб Ыоск топенанттың канифас- 
блокі

19. Подпятник шпора Оеггіск Іптпіоп Жебе шпорының
стрелы ййіп§ табандығы

2.6.3. Работа спаренными стрелами -  Вепіскя ияей іп ипіоп ригсһаяе -  

Қатарланган сидақтармен жүмыс істеу

1. Оттяжка трюмной стрелы ІпЬоапЗ §иу Трюм сидағын созу
2. Контроттяжка Ргеуепіег §иу Тартуға қарсы түру

3. Трюмная стрела, 
люковая стрела

ІпЬоагсі Ь оот Трюм сидағы, тесік сидағы

4. Топрик В о о т һеасі §иу, 
соппссііпц §иу

Топрик

5. Забортная стрела, 
береговая стрела

ОиіЬоагсІ Ь оот Борт сыртындағы сидақ, 
жағалау сидағы

6. Оттяжка забортной 
стрелы

ОиіЬоагсІ §иу Борт сыртындағы сидақты 
тарту

7. Шкентель грузовой ІпЬоагсі саг§о Жүк трюмы сидағының
трюмной стрелы гиппег шкентелі

8. Шкентель грузовой ОиіЬоагсі саг§о Борт сыртындағы жүк
забортной стрелы гиппег сидағының шкентелі

9. Контрольная цепочка Сопігоі сһаіп Бақылау шынжыры
10. Точка соединения 

грузовых шкентелей
Вгісііе роіпі Жүк шкентельдерін 

жалғау нүктесі
11. Груз Сащо Жүк
12. Коуш ТһітЫ е Шөміш
13. Скоба Зһаскіе Қапсырма
14. Треугольная планка Тгіап§и1аг ріаіе Үшбұрышты тақташа
15. Грузовой гак с вертлюгом Саг§о һоок зсуіүеі Топсақты жүк ілгегі
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2.6.4. Судовые палубные краны -  8һірЪоагй йеск сгапеа -  Кемедегі еден 
крандары

5 6 7

7 Ш
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Кран
грейферный
грузовой
контейнерный
мачтовый
на (неподвижной) колонне

палубный
перемещающийся

портальный
с изменяемым, 
вылетом стрелы

стационарный
судовой

А. Стационарные 
поворотные налубные 

краны
I. Кран для одиночной 

работы
1. Опорная колонна 

Колонна крана 
Стойка крана

2. Поворотная платформа
3. Машинное отделение
4. Приводные механизмы 

Механизм поворотного 
крана
Механизм изменения 
вылета стрелы 

Механизм подъема груза 
Тормоз поворотного 
механизма

5. Кабина управления 
краном

6. Грузовой шкентель
7. Полиспаст

Сгапе
СгаЬ
Саг§о
Сопіаіпег
Мазі
Ріііаг

сіеск, сіеск-тоипіесі
тоүаЫе, рогІаЫе, 
ігауеШп§

рогіаі, §апйу 
1иШп§

зіайопаіу 
зһір, кІіірЬоагсі

8іаішііагу гоіаіаЫе 
сіеск сгапе

Сгапе Ғог зіп§1е орега

Вазе соіитп 
Сгапе ріііаг 
Сгапе ро8І
Коіагу рІаШогт 
Еп§іпе һоше
Тгапзтіззіоп ППІІ8 
Сгапе 8Іе\үіп§ §еаг

ЬиШп§ §еаг

НоІ8Йп§ §еаг 
81е\уіп§ §еаг Ъгаке

Сгапе саЬ

ЕіШп§ саЫе 
РиІІеу Іаскіе

Т е р  м и н  о л о г и я л ы қ  2011
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Кран
грейферлік
жүк
контейнерлік
діңгектік
бағанадағы
(қозғалмайтын)
еден
жылжымалы

Портальды
Сидағының 
шығарылымы 
өзгермелі кран
Стационарлық 
Кеме краны

Стационар 
бүрылмалы палуба 

крандары
Жеке жұмыс краны

Тірек бағана 
кран бағанасы 
кран тіреуіші
Бүрылмалы тұғыр 
Машина бөлімі
Жетек тетіктері 
Бұрылмалы кран 
тетігі
Жебе шығарылымын 
өзгерту тетігі 
Жүк көтеру тетігі 
Бұру тетігінің 
тежеуіші
Кранды басқару 
кабинасы
Жүк шкентелі 
Полиспаст
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8. Шкив на ноке
9. Грузовой гак 

Подъемный гак
10. Стрела крана, укосина
11. Гидравлический 

цилиндр
12. Дистанционное 

управление 
изменением наклона 
стрелы и подъемными 
операциями

Іа. Схема тросовой 
оснастки

13. Грузовой барабан 
ІЬ. Схема поворотного

устройства
1. Шариковая обойма
2. Поворотная платформа
3. Поворотный круг 

Зубчатое колесо
с внутренним 
зацеплением

4. Ведущая шестерня
II. Сдвоенные палубные 

краны
1. Грейферный кран
2. Грузовой кран

В. Перемещающиеся 
поворотные краны

I. Портальный 
палубный кран

1. Поворотный кран
2. Портал
3. Портальная колонна

Нога портала
4. Рельсовый путь крана

БшпЬ яһеауе 
Саі'2,0 һоок 
Ьійіп§ һоок 
ЛЬ
I Іусігаііііс суііпсіег

Ветоіе-Сопігоі 
о Г Іһ е і і Ь ІиГГіпц 
ас ііот

Зсһете оГ саЫе гі§§іп§ 

Сагчо сішт
Зсһете оГ 8Іелүіп§ §еаг

Ваіі гасе 
Коіагу рІаіГогт 
81елуіп§ гіп§
Іпіегпаі §еаг

Ріпіоп
Ттп сіеск сгапел

ОгаЬ сгапе 
Саг§о сгапе

МоуаЫе 8Іе\үіп§ сгапе»

Рогіаі сіеск сгапе,
§апігу сіеск сгапе
РоІаІаЫе сгапе 
Рогіаі, уапігу
Рогіаі соіитп,
§ап!гу соіитп 
Ье§ оГ Іһе §апГгу
Сгапе Ггаск

Сулама тегершік 
Жүк ілгек 
Көтергіш ілгек 
Кран сидағы, тіреме 
Гидравликалық 
цилиндр
Жебе еңкіштігінің 
өзгеруін жэне көтеру 
операцияларын 
қашықтықтан басқару

Трос жарағының 
сұлбасы 
Жүк атанағы 
Бұру құрылғысының 
сұлбасы 
Шар құрсама 
Бұрылмалы тұғыр 
Бұрылмалы дөңгелек 
Іштен ілінісетін 
тісті дөңгелек

Жетекші тістегеріш
Қатарланган палуба 
крандары
Грейферлік кран 
Жүк краны

Жылжымалы 
бұрылма крандар

Порталъдъщ палуба 
кран
Бұрылмалы кран 
Портал
Портал бағанасы

Портал табаны 
Рельсті кран жолы
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II. Портальный палубный 
кран, перемещающийся 
в нос и корму, а также 
с борта на борт

1. Подкрановая тележка

III. Портальный палубньш 
кран с консолями

1. Консоль
2. Контейнер

Рогіаі сіеск сгапе 
то^аЫе/оге апс! а/і аз 
м>е11 аз/гот хісіе іо зісіе

Сгапе саітіа§е, 
сгапе ипсіег саггіа§е

Рогіаі сіеск сгапе тіһ 
сапіііемегз

СапНІсүег
Сопіаіпег

2.6.5. Грейферы -  Сгаһв -  Грейферлер

Грейферный ковш

I. Одноканатный 
саморазгружающийся 
грейфер

II. Четырехканатный 
грейфер для перегрузки 
руды

III. Грейфер с зубъями 
зуб, зубец

СгаЬ Ьискеі, 
сІат$һеІ1 Ьискеі, 
§гарр1е Ьискеі
8іп§1е горе зе і/  
сіатріпу §гар

Ғоиг-горе оге 
һапсййщ §гар

С1ам> угар 
Сіащ ргощ

Т е р  м и н  о л  о г и я п ы қ  2011

№ 1  Хабаршы

Кеменің тұмсыгы 
мен артцы бөлігіне, 
сондай-ац борттан 
бортца жылжитын 
портальдыц палуба 
краны
Кран астындағы арба

Кертеші бар 
портальдыц 
палуба краны
Кертеш
Контейнер

Грейферлік шөміш

Өздігінен жүк түсіретін 
бір арцанды грейфер

Кен жүктемесіне 
арналган төрт 
арцанды грейфер 
Тісті грейфер 
Тіс, кертеш
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т м

А. Канатные грейферы

Одноканатный грейфер

Двухканатный грейфер
Трехканатный грейфер
Четырехканатный грейфер
IV  Электрогидравлический 

многолаповый 
штивующий грейфер

V. Электрогидравлический 
грейфер для перегрузки 
скрапа

Кактусообразный грейфер
VI. Грейферный кран
VII. Двухканатный грейфер

Коре §гаЬ8, 
горе сіаішһеііз
8іп§1е горе §гаЬ, 
топосаЫ е §гар 
ОоиЫе горе §гаЬ 
Тһгее горе §гаЬ 
Ғоиг горе §гаЬ 
Еіесіго-һусігаиііс 
тиШЫасіе ге/ше §гаЪ

Еіесіго-һусігаиііс 
зсгар §гаЪ

Сасйіх §гаЬ
СгаЪ сгапе 
ВоиЫе горе §гар

Арқанды грейферлер

Бір арқанды грейфер

Екі арқанды грейфер 
Үш арқанды грейфер 
Төрт арқанды грейфер

Электр гидравликалъщ 
көптабанды сүцпа 
грейфер
Скраптьі артъщ 
тиеуге арналган 
электргидравликалъщ 
грейфер
Кактус тәріздегі грейфер 
Грейферлік кран 
Екі арқанды грейфер
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В. Грейферы 
с механическим 

замыкаиием
Месһаиісаі §гаһ8 Механикалық

тұйықталатьш
грейферлер

Гидравлический грейфер Пусігаиііс §гаЬ Гидравликалық 
грейфер

Электрический грейфер Еіесігіс агаЬ Электрлік грейфер

Электрогидравлический
грейфер

Ріссіхо-һусігаііііс §гаЬ Электргидравликалық
грейфер

Двухчелюстной грейфер ПиаІ зсоор §гаЬ Екі жақты грейфер

Многочелюстной грейфер Миііі )а\у §гаЬ Көп жақты грейфер

Многолаповый грейфер МиШ-Ыасіе §гаЬ Көп табанды грейфер

Кактусообразный грейфер Сасіиз §гаЬ Кактус тэріздес 
грейфер

Грейфер с зубьями С1а\ү §гаЬ Тісті грейфер
Закрытый грейфер Сіозесі §гаЬ Жабық грейфер
1. Двухбарабанная ЭоиЫс-сІшт \уіпсһ Екі атанақты шығыр

лебедка
2. Направляющий блок Оиісіе Ыоск Бағыттаушы блок

3. Замыкающий канат СІ08Іп§ горе Туйықтаушы арқан
(канат, закрывающий 
грейферный ковш)

(грейферлік шөмішті 
жабатын арқан)

4. Подъемный канат Ьійіп§ саЫе, 1ійіп§ Көтергіш арқан
(поддерживающий горе (қосымша арқан)
канат)

5. Верхняя траверса ГІррсг Ігауегзе Жоғарғы траверса

6. Тяга Риіі Ьаг, риіі гоё Тартым

7. Челюсть Зсоор, )а\ү Жақ
8. Режущая кромка, 

режущий пояс
Ьір ріаіе Кескіш жиек, 

кескіш белдем
Резак ковша Вискеі Іір Шөміш кескіші

9. Нижняя траверса Го\ұег ігаұегзе Төменгі траверса
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2.6.6. Типы грузовых мачт -  Гурен о /  сагуо та\1х -  Жүк діңгектерінің 

түрлері

А. Одиночные грузовые 
мачты

I. Мачта без салинга
II. Мачта с салингом 

и краспицей

III. Одиночная винтовая 
мачта

IV. Мачта с опорной 
рубкой

V. Мачта с краспицей, 
опертой на колонны

VI. Грузовая колонна

8іп§1е саг^о та8і$

Мазі тіһоиі сгоззігеез
Мазі т іһ сгоззігеез 
апсі сгоззріесе

8іп§1е зіауесі тазі

Мазі т іһ тазіһоше

Ма.чі т іһ сгоззріесе 
хиррогіес/ Ъу Затзоп 
розіз
Затзоп розі, кіщ  розі, 
сіеггіск розі

Жеке жүк 
діңгектері

Салингі жоц діңгек
Салингі және 
краспицасы 
бар діңгек
Жеке бүрамалы 
діңгек
Басцару орны 
тіреулі діңгек
Баганаларга 
тірелген краспицасы 
бар діңгек
Жүк баганалары
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В. Двуногие мачты
I. П-образная мачта

Парные мачты
II. Л-образная мачта
III. Ү-образная мачта 

Мачта Штюлькена
1. Степс 

Степс мачты
2. Пяртнерс 

Пяртнерс мачты
3. Башмак шпора 

стрелы
4. Башмак 

топенант-блока
5. Шпор стеньги
6. Стеньга

7. Мачта 
Нижняя мачта

8. Шпор мачты
9. Салинг
10. Краспица 

(траверса)

Віросі таяія, яһсег та$1$
Раіг тазіз , §оа1-ро8і т а з і

Л-іуре таЛ, Л-/огт тазі 
Ү-іуре тазі, Ұ-/огт тазі 
Зшіскептазі 
8іер
Мазі зіер 
Рагіпег
Маяі рагіпег • 
Ооозепеск Ьеагіп§

8рап Ьеагіп§

Тортаві һееі 
Тортазі

Маяі
Ьошег т а з і  
Макі һееі 
Сгоззігеез 
Сгоззріесе

Екі табаиды діңгектер
П-тәріздес діцгек 
Парланған діңгектер
Л-тәріздес діцгек 
Ү-тәріздес діңгек 
Штюлькен діңгегі 
Степс
Діңгек степсі
Пяртнерс 
Діңгек пяртнерсі
Жебе шпорының 
башмагы
Топенант блок башмагы

Стеньга шпоры
Стеньга(көлденең 
бөрене)
Діңгек
Төменгі діңгек 
Діңгек шпоры 
Салинг
Краспица (траверса)
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11. Огражденное 
пространство 
подпалубной 
части мачты

12. Клотик
Клотик фок-мачты

13. Рей
14. Стень-ванты
15. Ванты
16. Рубка
17. Палуба рубки 

Платформа для 
лебедок

18. Верхняя палуба
19. Грузовая колонна

20. Поперечная связь
21. Нога мачты 

(укосина)
22. Тяжеловес 
Тяжеловес системы 
«Штюлькен»
23. Топ мачты

Мазі һошіпё

Тгиск, такі ігиск 
Ғоге ігиск 
Үагсі
Тортазі зһгоисіз 
81тшсІ8 
Пескіюизс 
□сскіюизе 
Үіпсһ рІаіҒогт

Гррег сіеск
Затзоп розі, кіп§ рові, 
сіеггіск рові 
Тгапзұегзе уігсісг 
Мазі 1е§

Неауу сіепіск 
«Зіиіскеп» сіеітіск

Неасі оі' а тазі, тазіһсасі

Діңгектің еден асты 
бөлігінің қоршалған 
кеңістігі

Клотик
Фок-діңгек клотигі 
Рей (келтек бөрене) 
Стень-арқандары 
Арқандар 
Рубка 
Рубка едені 
Шығырға арналған 
іүғыр
Жоғарғы еден 
Жүк бағандары

Көлденең байланыс 
Діңгек табаны 
(орымдық)
Ауыр салмақ 
«Штюлькен» жүйесінің 
ауыр салмағы 
Діңгек топы
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Мачта
ажурная
башенноподобная 
антенная 
без штагов 
безвантовая

бизань
временная (фалынивая)
выдвижная
газоотводная
грот
грузовая
грузовой стрелы
двуногая
дополнительная бизань
заваливающаяся
кормовая
короткая(однодеревка) 
многоногая многоярусная 
не раскреплеиная 
стоячим такелажем 
обтекаемой формы 
однодеревка 
парные мачты 
передняя грот 
полумачта 
пустотелая (полая) 
радио
радиолокационная
разборная
решетчатая
с постами управления
сигнальная
составная

УОСАВЬЬАКҮ

Макі
Іайісе, ігеіііз, са§е 
іо\¥ег
аегіаі, апіеппа 
ипкіауссі 
8СІГ-8Іауіп§, зеІГ- 
8иррогііп§, 8һгоисі1е88 
т І 2 (2) еп 
щгу
геігасіаЫе
§а8 успіііщ

та іп
саг§о
сіеггіск
ёіроё, зһеег
зракег
1о\уегіп§, һііщесі, тоуаЫе,
соІІарзіЫе
айег, )І£щег
зіттр
ра§о8іа іуре
ипвіауесі
8ігеат1іпесі
роіе, 8Іп§1е-8раг, опе-ріесе
раіг-8, і\уіп-8, §оа1-ро8і
Гоге та іп
сіеггіск розі
Һоііолу, һо11о\у-Ьиі1і
гасііо
гасіаг
соІІарзіЫе, со11ар8Іп§ 
Іаііісе, іге11іп§, са§е 
сопігоі
8І§па1, соттипісаііопз 
Ьиііі ир, сотрозііе, 
сотроітсі, тасіе

Т е р м и н  о л о г и я л ы қ  2011

М2і Хабапшы

СӨЗДІК

Діңгек
селдір
мұнара сынды 
антенна сынды 
тіреусіз 
арқансыз

бизань (артқы діңгек)
уақытша (жалған)
тартпалы
газжібергіш
грот (тік желкен)
жүк
жүк жебе
екі табанды
артқы қосымша діңгек
сүламалы
кеме артындағы
қысқа (бірағашты)
көптабанды көпқабатты
тік жабдық жинағынан
босатылмаған
сүйір нысанды
бірағашты
қатар діңгектер
алдыңғы тік желкен
жартылай діңгек
қуыс денелі (кеуек)
радио
радио таратқыш 
жинамалы 
тор тесікті
басқару бекеттері бар
дабыл
құрамалы
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съемная тоуаЫ е, зігіісе, алмалы
с оттяжками бізтоипІаЫе тартпалы
средняя грот щіуесі ортадағы тік желкен
с уклоном тіббіе  та іп еңкішті
телескопическая гакізһ телескопиялық
треногая іеіевсоріс үштабанды
трисель ігіросі трисель
труба ігузаіі қүбыр
трубчатая 8Іаск, т а с к құбыр тэріздес
убирающаяся ІиЬиІаг жиналмалы
укрепленная вантами сүііһбгасуаЫе арқанмен бекітілген
фок кіауссі фок
четырехногая іоге, һсасі төрт табанды
шестиногая с|иас1шрес1

Іісхаросі
алты табанды

2 .6 .7 . Г р узо во й  р а н го у т  и ст о я ч и й  т а к ел а ж  -  С а гр о  ярагэ а т і а іа т ііщ  
г і щ і щ  - Ж ү к  р а н го у т ы  ж ә н е  т ік  қ о й ы л а т ы н  ж а б д ы қ  ж и н а гы
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1. Грот-стень- 
контрштаг

2. Грот-стень-фордун

3. Стень-штаг-карнак
4. Штаг-карнак

5. Полумачта

6. Ванты полумачты

7. Фока-штаг
8. Фор-стень-штаг
9. Съемный штаг
10. Фок-мачта
11. Фок-ванты
12. Грузовая стрела
13. Грот-мачта
14. Грот-ванта
15. Сьемный бакштаг

Маіп Іортаяі 
ргеүепіег зіау 
Маіп Іортазі Ьаскзіау

Тортазі зрап 
8рап, ёоиЫе зрапізп 
Ьигіоп, Ігіаііс зіау 
Оеггіск розі,
Затзоп  ро$1 
Пеггіск розі зһгоисіз

Ғогезіау
Ғоге-Іортазі зіау 
Ргеүепіег зіау 
Ғогетазі 
Ғоге зһгоисіз 
□сггіск, саг§о Ь оот  
М аіптазі 
Маіп зһгоисіз 
Ргеүепіег Ьаскзіау

Тік желкен-стень- 
қарсы тіреу 
Тік желкен- 
стень-фордун 
Стень-тіреу-карнак 
Тіреу-карнак

Жартылай діңгек

Жартылай діңгек
арқандары
Фок-тіреу
Фор-стень-тіреу
Алмалы тіреу
Фок-діңгек
Фок-арқандар
Жүк жебесі
Тік желкен- діңгек
Тік желкен-арқан
Алмалы бакштаг
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СЛОВАРЬ ҮОСАВГГЛКҮ СӨЗДІК

Грузоподъемное
устройство

Саг§о Напс11іп§ йеаг Ж үк көтергіш  
қүры лғы

Барабан лебедки \Үіпсһ һсасі, чүіпсһ 
Ьаггеі

Ш ы ғы р атанағы

Баш м ак Веагіп§, һееі, яоскеі, 
8һое

Б аш м ак

вертлюга грузовой 
стрелы и обух 
для топенанта

§оо8епеск Ьеагііщ 
сіеггіск зһое гпазі һеасі 
8рап еуе ййіп§

Жүк сидақ топсағы 
жэне топенант шүйдесі

для топенанта 
упорный шпора 
(грузовой стрелы)

зрап Ьеагіп§ §оо8епеск 
8іер Ьеагііщ аоохепсск - 
Ьеагіп§, злуіуеі Ьеагіп§, 
ріүоі Ьсагііщ

Топенантқа арналган 
тіреулі шпора 
(жүк жебесіндегі)

Блок Віоск Блок

вертлюжный грузовой 
грузовых талей

сісітіск һеасі саг§о топсақты жүк блок 
жүк жабдықтар блогы

верхний -  талей 
оттяжки

иррег 8Іе\¥Іп§ §иу тарту жабдықтарының -  
жогарғы блогы

грузовой саг§о, сіетгіск һеасі жүк

двухшкивный боиЫе екі тегершікті

канифас зпаісһ, 1еас1іп£, геіигп канифас (жұқа жіп)

канифас-топенанта 
у шпора стрелы

сісггіск һееі 8рап Іеасі жебе шпорындағы 
топенанттың-канифасы

направляющий Ісаё, §иіс!е бағыттаушы

направляющий верхний 
-  грузовых талей

иррег саг§о Іеасі жүк жабдықтарының -  
жоғарғы бағыттауышы

направляющий -  
грузовых талей

саг§о Іеасі жүк жабдықтарының -  
бағыттауышы

направляющий -  
для грузового шкентеля

саг§о шппег Іеасі жүк шкентеліне -  
бағыттауыш

направляющий -  
для грузового шкентеля 
на ноке мачты

таа і һеасі саг§о шппег 
Іеасі

діңгек сұламасындағы 
жүк шкентеліне -  
бағыттауыш

направляющий -  
для грузового шкентеля 
у шпора стрелы

саг§о шппег сісггіск 
һееі һеасі

жебе шпорындағы жүк 
шкентеліне -  бағыттауыш
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№1 Хабаршы

направляющий для 
лопарей топенанта у 
шпора стрелы

сіеггіск һееі Іорріпц 
горе Ісасі

жебе шпорындағы 
топенант қарпығыш- 
тарына бағыттауыш

направляющий -  
для топенанта

8рап Іеасі топенантқа-бағыттауыш

направляющий нижний -  
грузового шкентеля 
у шпора стрелы 
(на мачте)

сісггіск һееі саг§о 
гиппег Іеасі

жебе шпорындағы 
(діңгектегі) жүк 
шкентелінің -  төменгі 
бағыттауышы

направляющий - 
у шпора стрелы

һееі жебе шпорындағы -  
бағыттауыш

направляющий
одношкивный

8Іп§1е-8һеауе Іеаё бір тегершікті 
бағыттағыш

одношкивный талей 8Іп§1е-8һеауе Іаскіе жабдықтардың бір 
тегершікті блокі

талей оттяжки 8Іе\уіп§ §иу, тарту жабдықтары

талей для тяжеловесных 
стрел

§иу һеауу Ий ригсһавс ауыр салмақты жебелер 
жабдықтары

талей (топенанта) для 
тяжеловесных стрел

һеауу Іій зрап Іаскіе 
8рап т а з і

ауыр салмақты жебе 
жабдықтарының 
(топенанттың) 
топенанттық блок

топенантный 
для топенанта на ноке 
мачты (при одиночном 
топенанте)

һеай зрап діңгек сұламасындағы 
жабдыққа (жеке 
топенантта)

Ванта 8һгоис1 Арқан
Вертлюг 8\уіуе1 Топсақ
грузового гака саг§о һоок-сіеггіск һееі жүк ілгегіндегі

шпора грузовой стрелы §оо8епеск, сісггіск ріуоі жүк жебе шпорындағы

шпора (легкой стрелы) 
со смещенной 
проушиной (шпора 
легкой грузовой стрелы)

8ігаі§һ1 §оо8епеск 
сгапкесі §оо8епеск

шпор (жеңіл жебе) 
тесігі ауыстырылған 
(жеңіл жүк жебе 
шпорының)

Вилка (деталь 
грузового устройства)

ВоиЫе 1и§ Айыр (жүк қүрылғы- 
сының бөлшегі)

Нока стрелы 
шпора стрелы

сісггіск һеасі ййіп§, 
сіоиЫе 1и§ Һіііл§ Зеггіск 
һееі йіііп§, сіеггіск 
§оо8епеск йіііп§

жебе шпорының жебе 
сұламасында
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Втулка шкива (блока) 
Вылет
(грузовой стрелы)
максимальный -  
стрелы за борт

Выносить или 
разворачивать 
стрелу за борт
Ғак
вертлюжный

глаголь

грузовой однорогий

двурогий

Груз
пробный

Грузоподъем н ость
допускаемая

Диаграмма
нагрузок

усилий

Испытание пробной 
нагрузкой
Колонка
грузовая

Коуш
для троса

круглый

сдвоенный

сердцеобразный
(грушеобразный)

талрепный

треугольный

8һеа\еЬи8һ 
Оиігеасһ

схігстс оиіЬоагсІ 
розіііоп (оЬ Іһе сіеггіск 
Ъоот)

8 т п £  іһе йеггіск 
Ьоот оиіЬоагй

Ноок
зтеіуеі

8ІІр
8Іпц1с, саг§о 

гатв һ о т  

Гоасі 

ргооГ

ЬіШп§ сарасііу
8аГе \уогкіп§ Іоасі 

Віа§гат
Ьоад

аігезз

Те8і мтіһ а ргооГ Іоаі 

Р08І

сіеггіск, Затзоп, кіп§

ТЫтЫе
һа\У8ег

гоипсі

ипіоп, Іоск

һеагі-зһарс
(реаг-зһаре)

Іапуагб

Ігіап§и1аг

Тегершік (блок) төлкесі 
Құлаш
(жүк жебесінің)
жебенің борт сыртына -  
максимальды қүлашы

Борт сыртына сидақ 
шығару немесе түзеу

Ілгек
топсақты

глаголь

сыңар мүйізді жүк ілгек

екі мүйізді

Жүк
сынама

Жүк көтергіштік
шекті

Диаграмма
жүктеме

күш

Сынама жүктемемен 
сынау
бағана
жүк

шөміш
трос үшін

дөңгелек

қатарланган

жүрек тэрізді 
(алмұрт тэрізді)

жылжытқыш жабдық

үшбұрышты
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№і Хабаршы

Лебедка
Грузовая

топенантная

Лопарь
грузовых талей 

талей топенанта 

топенант-талей

Мантыль оттяжки 
Нагрузка
допускаемая

испытательная

на топенант

пробная -  (на блоки 
и другие детали 
грузового устройства)

рабочая

расчетная

Несъемные детали 
(грузового устройства)

Нок грузовой мачты

Нок грузовой стрелы

Обойма (блока)

Обух
для оттяжки

для топенанта

для топенанта 
на ноке мачты

\¥іпсһ
саг§о

зрап, (орріп§

Ғаіі
саг§о, саг§о ригсһазе 

гиппег

Іаскіе-Ғаіі, іаскіе горе 
1орріп§ горе 
8рап іаскіе горе

Сиу репйапі 
Ьоай
8аһе, регтІ88ІЫе, 
а11о\үаЫе

&8І

зрап

ргооһ

\уогк (іп§), орегаііп§, 
вегуісе

бе8І§п, зресійесі, 
саісиіаіесі

Ғіхеіі ассе880гіе8

Ма8І һеасі

Оеггіск һсай,
Ьоот һеаіі

8иррогііп§ 8ігар8 
(оі а Ыоск)

Еуе, еуе йШп§

8 иУ еуе 
8рап

та8 і һеасі 8рап еуе, 
т а з і  һеасі зрап еуе 
йіііп§, 8рап ігиппіоп 
ріесе

Шығыр
жүк

топенанттық

Қалақ
жүк жабдықтарының

топенант-жабдықтарының

жабдықтар-топенанты

Тарту кең жеңдеуі 
Жүктеме
шекті

сынау

топенантқа

сынама — (жүк 
құрылғысының блоктары 
мен өзге бөлшектеріне)

жүмыс

есептік

Түтас болшектер 
(жүк қүрылгысының)

Жүк діңгегінің сүламасы

Жүк жебесінің сүламасы

Қүрсамасы (блок)

Шүйде
тартуга

топенантқа

діңгек сұламасындагы 
топенантқа
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для топенанта 
на ноке стрелы

для штага

палубный

палубный -  
для топенанта

палубный -  с 
удлиненной проушиной

Огон
(петля, вплетенная 
в конңе троса)
Оснастка
грузовой стрелы

стрел для спаренной

работы

Оттяжка
грузовой стрелы

забортной стрелы

контр трюмной стрелы

Подвеска (блока)
вертлюжная -  
с удлиненным ушком 
пластинчатая

Подпятник

для шпора грузовой 
стрелы

Полумачта
Противовес
цепной

Рангоут
Роульс, направляющий 
для грузового 
шкентеля
Салииг

йеггіск һеасі зрап еуе, 
зрап ййіп§

8іау еуе

сіеск ріаіе, сіеск еуе ріаіе 

сіеск зрап еуе ріаіе

оұаі еуе ріаіс

Еуе 8р1ісе (А Іоор 
кріісесі іп (һе епсі 
оі' а горе)
Кі§, гі§§іп
деггіск

сіеггіскя гіррссі іп ипіоп 

ригсһазе

Сиу, 8Іе\уіп§ §иу

сіеггіск, Ь оот 

оиіЬоагсІ

ргеуепіег іпЬоагс!

Неасі 1Шіп§

оуаі еуе ріаіе Ііпк

Ғооі 8(ер, Ғоо( 8(ер 
Ьеагіп§

сіеітіск Ігиппіоп ййіп§

Оеггіск ро8(

Ваіапсс >уеі§һ(
сһаіп Гог гиппег 

Ві§

Саг§о гиппег §иійе 
гоііег

Сго88Ігее

жебе сұламасындағы 
топенантқа

тіреуге

палубадік

палубадік-топенантқа

палубадік-құлақшасы
ұзартылган

Ілгек (трос шетіне 
тоқылған ілмек)

Жарақ
жүк жебесі

қатарланған жұмыс

жебелер

Тарту
жүк жебесін

борт сыртындагы жебені

контр трюм (астыңғы 
бөлім) жебесін

Аспа (блок)
құлақшасы ұзартылған -  
топсақ пластеңкелі

Өкшелік

жүк жебесі шпорының

Жартылай діңгек 
Тең салмақ 

шынжыр 

Рангоут
Роульс, жүк шкентеліне 
бағыттаушы

Салинг
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І Ш Ш іШ ш -

Скоба
соединительная

такелажная

Стрела
вынесенная за борт

грузовая

забортная

люковая -  
(при спаренной 
работе стрел)

одиночная

тяжеловес

поворотная

Тали
грузовые

оттяжки стрелы

оттяжки для 
направления груза 
ходового конца 
топенанта, идущего на 
топенантную лебедку

Топенант

грузовой стрелы

цепной

тали

Топрик

Треугольник
топенанта сил

8һаск1е
соппесйіщ, (оіпіпц, 
Іоіпег

ореп

Воош, йеггіск
іп Іһе оиіЬоагс! розіііоп

сагцо, сіеггіск Ь оот  

оиіЬоагсІ

іпЬоагсі, тійкһірз

8Іп§1е

һеаүу-іій

8СҮІП§ІП§

Таскіе, ригсһа^е
саг§о

сіеггіск 8іс\үіпц §иу 
Іаскіе

саг§о 8Іе\¥Іп§ §иу Іаскіе 
үұіпсһ епсі Іаскіе

8рап, 8рап горе, 
1орріп§ ІіСі
сіеітіск 8рап

зрап сһаіп

8рап Іаскіе

Воот һеай §иу, 
всһоопег §иу, 
соппесІіп£ §иу
Тгіап§Іе

ріаіе, Ігіап§и1аг ріаіе, 
топкеу  касе, сісһа 
ріаі оһ Ғогсез

Т е р м и н  о л о г и я п ы қ  2011

№1 Хабаршы

жабдық жинақ 

сидақ
борт сыртына 
шығарылған

жүк

борт сырты

оймадагы -  
(жебелер қатар 
жұмыс жасағанда)

жеке

ауыр салмақ

бұрылмалы

Жүк жабдықтары
жүк

сидақ тартымдар

топенанттық шығырға 
жететін топенант ұшына 
дейін жүк бағытындағы 
тартымдар

жүк жебесінің 

шынжыр 

жүк жабдықтары 

Топрик (тартпа)

Үшбұрыш
күш топенанттары

Қапсырма
қосылыс

Топенант
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Хабаршы №і

Тросовая муфта Коре зоскеі Трос ж алғасты рғы пі

с проушиной сіозеё тесік құлақшалы

с вилкой ореп айырмен

Ш кентель Репсіапі Ш кентель

грузовой сагцо гиппег оиіЬоагб жүк

грузовой забортной 
стрелы

сагсо шппег іпЬоагсі борт сырты жебесінің жүк

грузовой трюмной 
стрелы

саг§о шппеі зіп§1е трюм жебесінің жүк

грузовой одиночный 
оттяжки (мантыль)

шппег ьіеүуіп" §иу 
репсіапі

жеке жүк тарту 
(кең жеңдеу)

Ш кентель-тали 
Ш кив (блока)

Ноі§і рпгсһаве, ИЙ 
ригсһа^е 8һеауе 
(оіГ а Ыоск)

Ж абды қтар-ш кентелі 
Тегершііс (блок)

врезной Ъиііі-іп, Ьиііі-іп 
сіеггіск һеасі

ойып орнатпалы

Ш пор Нееі, Ғооі Ш пор

мачты грузовой стрелы т а з і  һееі сіеггіск һееі жүк жебесі діңгегінің

Ш таг 8 іау Ріп, ріпііе ш таг (тіреу)

Ш тырь Істік

вертлюжный §оо§епеск ұршықты

вилки шпора стрелы сіеніск һееі жүк шпорының айыр 
істігі

для обуха топенанта 
на ноке мачты

т а з і  һеасі зрап 
еуе ріп

діңгек сүламасындағы 
топенант тысының істігі

Щ ека блока
внутренняя
наружная

8 иррогі, 8Ійе ріаіе
іппег 8иррогі (о і' а Ыоск) 
оиіег виррогі (оі’ а Ыоск)

Б лок ж ақтауы
ішкі
сыртқы
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№1 Хабаршы

2.7. О с н а щ е н и е  п а л убы , т р ю м а  и м а ш и н н о го  о т д ел ен и я  -  В е с к , һоЫ  
а ш і е п р іп е  го о т  е ц и ір т е п і -  П а л у б а , т рю м  ж э н е  м а ш и н а  б ө л ім д ер ін  
ж а б д ы қ т а у
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Хабаршы №і

1. Гусек воздушной 
трубы

2. Люковое закрытие
3. Вентилятор
4. Сходной люк
5. Шпигат
6. Захлопка шпигата
7. Люк скобтрапа
8. Скобтрап 

Трюмный трап
9. Льяло
10. Лаз
11. Крышка лаза
12. Сточный колодец
13. Эхолот
14. Выгородка эхолота
15. Винтовая пробка 

Спускная пробка
16. Подкладной лист

17. Приемная сетка
18. Приемная 

осушительная труба 
Патрубок осушитель- 
ной магистрали

19. Переборочный стакан
20. Измерительная труба
2 1. Воздушная труба
22. Отливное отверстие 

Забортное отверстие
23. Кингстон
24. Кингстонная решетка
25. Приемное отверстие 

Впускное отверстие 
для воды

26. Протектор 
Магниевый протектор 
Цинковый протектор

27. Грязевая коробка
28. Кингстонный ящик
29. Трубопровод 

продувания
30. Раструб, дефлектор

3 1. Зажимной винт

8луап песк

Наісһ соусг
Уепіііаіог
ГасМ етау
Зсиррег
Зсиррег үаіус
Сотрапіоп һаісһдуау
Ьабсіег зіер8, Іаскіеі' гап§8
Ноіё ІасМег
Ві1§е
Мапһоіе
Мапһоіе соуег
Огаіпаце \уе11
Есһо 8оипсіег
Есһо 8оипс1ег гесе88
Поскіпо р1и§
Огаіп р1и§
Зігікег ріаіе, с1оиЫіп§ 
ріаіе
Ві1§е 8ігит ріаіе 
Ві1§е 8ИСІІОП ріре

Вгапсһ Ьі1§е зисііоп

Виікһеасі ріесе 
8ошМіп§ ріре 
Аіг ріре 
БІ8сһаг§е
ОуегЬоагсІ сіізсһаг§е 
8еа соппесііоп, 8еа уаіуе 
кіп§8іоп уаіуе 
8еа уаіуе §гаііп§
Іпіеі
\каіег іпіеі 
Ргоіесіог
Ма§пе8Іит ргоіесіог 
2іпс ргоіесіог 
Миб Ьох 
8еа сһезі
8сауеп§іп§ ріре Ііпе 

Сосуі

ОгаЬ зсгесу, 
ргезвиге 8сге\у

Ауа құбырының табаны

Люк қақпағы 
Желдеткіш 
Кіретін люк 
Шпигат
Шпигат жаппасы
Қапсырма басқыш люк
Қапсырма басқыш
Трюм басқышы
Қуыс
Тар тесік
Тар тесік қақпағы
Ағыс кұдығы
Эхолот
Эхолот қоршауы 
Бұранда тығыны 
Агызу тығыны 
Төсемлық табақ

Қабылдағыш торлама 
Қабылдағыш құргату 
құбыры
Құрғату жолының 
келте құбыры 
Қалқалық стақан 
Өлшеу құбыры 
Ауа құбыры 
Құю тесігі
Борт сыртындагы тесік 
Кингстон 
Кингстон торы 
Қабылдағыш тесік 
Су жіберу тесігі

Протектор 
Магний протекторы 
Мырыш протекторы 
Лай протекторы 
Кингстон жэшік 
Үрлеу кұбыры

Кең жиекті құбыр, 
дефлектор 
Қыспалы бұрама
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32. Опорное кольцо
33. Стандерс 

Комингс 
вентилятора

34. Крышка
35. Вентиляторная 

труба
36. Нарезная латунная 

пробка
Пробка
измерительного
отверстия

37. Футшток 
Футшток для льяла 
Футшток для 
измерения глубины 
жидкости в цистерне

Веагіп§ гіп§
8іапс1агс1
Уепіііаіог соатіп§

Соуег
Уелі Ііпе, уепі сіисі, Ішпк 

Тһгеадесі Ьгазз іпзеі 

ІЛ1а§е р1и§

8оипс1іп§ госі, §аи§е 
Р и тр  §аи§е 
ІЛ1а§е іооі, и11а§е зііск

Тірек сақина 
Стандерс
Желдеткіш комингсі 

Қақпақ
Желдеткіш қубыры 

Кеспелі латун тығыны 

Өлшеу тесігінің тығыны

Футшток (футтұғыр) 
Қуыс футштогы 
Цистернадагы сұйық 
тереңдігін өлшеуге 
арналган футшток

2.8 . О т вер с т и я  в к о р п усе  и за к р ы в а ю щ и е  у с т р о й с т в а  -  О реп іп р$  іп  Іһе 
һ и іі  а т і с іо а іп р  а р р ііа п с ез  -  К е м е  т ү р ң ы сы н д а гы  т ес ік т ер  ж ә н е  ж а б а т ы н  
қ ү р ы л гы л а р

1. Бортовой 
иллюминатор 
Бортовой створчатый 
иллюминатор 
Бортовой глухой 
иллюминатор

Зісісзсийіе, 8Іс1еІі§ҺІ 

Орепіп§ 8Іс1е8сиЦІе 

Ыоп-орепіп§ зісіезсиіііе

Борт иллюминаторы

Борттық топсалы 
иллюминатор 
Борттық бітеу 
иллюминатор
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Хабаршы №і №р ф -
ШшШШ

2. Палубный иллюминатор
3. Рубочный иллюминатор

Иллюминатор

4. Световой (светлый) люк
5. Наружная дверь

6. Стеклоочиститель

7. Входной порт 
(отверстие в борту судна 
или в фалыиборте для 
прохода людей)

8. Центробежный 
стеклоочиститель 
Вращающееся 
незапотевающее стекло

9. Бортовая грузовая дверь
10. Штормовой портик

Ғһіхһ зсийіе 
Магіпе \үіпс1о\ү,
зһір \ҮІПСІО\Ү
Бсиһіе, ЬиІГз еуе, аіг рогі, 
роііһоіс, рогі Ііцһі 
Бкуііуһі 
Оіһсг сіоог, 
оиһісіс сіоог
Сіеаг УІ8ІОП ясгееп дүірег, 
тагіпе \үіпс1о\ү \үірег 
Оап§\үау, §ап§\уау рагі, 
§ап§\үау сіоог, 
епігапсе рогі

СепІгіііі§а1 
\үіпбо\ү \\'ірсг 
СІсаг-уіссү зсгееп

8іс1е-1оас1іп§ сіоог 
Ғгесііщ роіі, Ьи1\үагк рогі, 
с1еагіп§ рогі, \үазһ рогі, 
Ііееіп§ зсиШе 
Ғіар соуег, зсиррег зһиііег

Пгаіп һоіе 
Ооскіп§ р1и§

Саг§о рогі 
8еа іпіеі орепіп§

8еа сІІ8сһаг§с орепіп§

81ібіп§ боог

\Маіегіі§һі сіоог

Оеііпіііоп
Рогі (зісіерогі) -  
Ап орепіп§ іп іһе зһір’8 
зісіс Гог іһе ригрозе оҒ 
ргоуіс1іп§ ассезз Ғог 
ра8зеп§ег8,1оабіп§ апб 
с1ізсһаг§іп§ саг§о

Еден иллюминаторы 
Басқару бөлмесінің 
иллюминаторы 
Иллюминатор

Жарық түсетін ойма 
Сыртқы есік

Шыны тазартқыш

Кіру порты (кеме 
бортында немесе 
фальшбортта адамдар 
өтуге арналған есік) 
Центрден тепкіш 
әйнек тазартқыш 
Айналмалы 
терлемейтін шыны 
Борттағы жүк есігі 
Дауыл портигі

Дауыл портигінің 
қақпағы 
Қүрғату тесігі 
Агызу тыгыны (еден 
аралық кеңістіктен 
су жіберуге арналған 
бүрамалы тығын)
Жүк порты 
Борт сыртындағы 
қабылдау тесігі 
Борт сыртындағы 
қүю тесігі 
Клинкеттік 
(сырғытпалы) есік 
Су өткізбейтін есік

Анықтамалар
Порт (лацпорт) -  
жолаушылар өтуге, 
жүк тиеу мен түсіруге 
арналған борт тесігі

Крышка штормового 
портика

11. Осушительное отверстие
11. Пробка спускная 

(винтовая пробка для 
выпуска воды из между- 
донного пространства)

12. Грузовой порт
13. Забортное приемное 

отверстие
14. Забортное отливное 

отверстие
15. Клинкетная 

(скользящая) дверь 
Водонепроницаемая 
дверь

Определение
Порт (лацпорт) -
Бортовое отверстие
для прохода пассажиров,
погрузки и выгрузки грузов
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2 .8 .1 . С вет о во й  л ю к  — Я к уііц һ і — Ж а р ы ц  т ү сет ін  о й м а  т ер езе
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Хабаршы №і Ш & Ш т ш Івш

1. Резиновое уплотнение
2. Комингс светового 

люка
3. Петля
4. Крышка светового люка
5. Глухой иллюминатор
6. Армированное стекло
7. Задрайка барашковая

8. Ограждение стекла
9. Подъемный привод 

крышки светового люка 
Гидравлический 
подъемный привод 
крышки светового люка

КиЬЬег §азке1 Резеңке нығыздық
8ку1і§һі соатіп§ Жарық люгының жақтауы

Ніп§е
8ку1і§һі соұег 
Ғіхесі 1і§һ1 
\Үіге-геігтҒогсес1 §1а§8 
Вийегйу пиі

Оіазз §иагс!
8ку1і§һі соуег 
Іійег §еаг 
8ку1І£һ( соусг 
һусігаиііс 1ійіп§ §еаг

Ілгек
Жарық люгының қақпағы 
Бітеу иллюминатор 
Бекемдетілген эйнек 
Қосқұлақты қайырып 
тартқыш 
Әйнек қоршауы 
Жарық люгының 
қақпағын көтергіш жетек 
Жарық люгының 
қақпагын гидравликалық 
көтергіш жетек

2.8 .2 . Д в е р ь  к л и н к ет н а я  верт и кал ьн ая  с  эл ек т р о р уч н ы м  п ри водом  -  Уегйкаі 
нІЫ щ  й о о г т іһ  е іес іг ік  апсі һапсі %еаг -  Э л ек т р қ о л  ж ет ек т і к л и н к е т т ік  ес ік
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№1 Хабаршы

1. Маховик ручного привода
2. Сальник
3. Палуба переборок
4. Валик привода
5. Водонепроницаемая 

переборка
6. Прокладка
7. Рама
8. Дверь
9. Шарнирная муфта
10. Коническая передача
11. Электродвигатель
12. Электромагнит

Напсі хуһееі 
Сіапб
Виікһеасі сіеск 
8һайіп§
\¥аіегіі§һ1 Ьиікһсасі

Оазксі
Ғ гате
Боог
АгіісиІаіесі соир1іп§ 
Веуеі §еаг 
Еіесігіс то іог 
Е1есігіс-та§пеі

Қол жетегінің тегершігі 
Тығыздама 
Қалқалар едені 
Жетек білігі 
Су өткізбейтін қалқа

Төсем
Жақтау
Есік
Топсалы жалгастырғыш 
Конустық беріліс 
Электрқозғалтқыш 
Электрмагниті

2 .8 .3 . И л л ю м и н а т о р  б о р т о в о й гл у х о й -М о п -о р е п іп р я Ы е х с и М е - Б о р т т ьщ  
б іт е у  и л л ю м и н а т о р

1. Стопорный крючок 8іоррег һоок
2. Штормовая (глухая) крышка ОеасІІіцһі

3. Резиновая прокладка
4. Прижимная рамка
5. Резиновое уплотнительное 

кольцо
6. Парусиновая прокладка
7. Заклепка
8. Стекло 
9 .Задрайка 
10. Рама

Киһһег §азкеі 
Ргеззиге Ггате 
Киһһег аса1іп§ гіп§

Сапуаз §азкеі
К іусі

01а88
В о іі Ьаг, зпаскеі, сіір 
01а88 һоісіег, һіп§ссі 
Ггате, зсиіііе Ггате

Бөгеткі ілгек 
Дауылдық (бітеу) 
қақпақ
Резеңкелік төсем 
Қыспақ жақтау 
Резеңке нығыздық 
сақина
Желкен төсем
Тойтарма
Әйнек
Қайырып тартқыш 
Жақтау
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2011 Т е р м и н о п о г и я л ы қ

Хабапшы іч°і ***
2 .8 .4  И л л ю м и н а т о р  б о р т о во й  ст в о р ч а т ы й  -  О р е п іщ  т іе н с и ій е  -  

Б о р т т ы қ  т о п с а л ы  и л л ю м и н а т о р

11 10

1. Рукоятка стопорного 
крючка

2. Стопорный крючок
3. Рама
4. Затемнительный щиток
5. Стекло 

Закаленное стекло
6. Штормовая (глухая) 

крышка
7. Резиновое кольцо
8. Резиновое 

уплотнительное кольцо
9. Барашек

10. Откидной болт, 
Задрайка

11. Откидная задрайка
12. Корпус

Зіоррег һоок һапсііс

Зіоррегһоок 
Оіазз һоЫег 
1)агкепіп§ 8һіеЫ 
ОІД88
Нагсіепесі §1аз8 
Оеасі1і§һ1

РиЬЬег гіп§
Киһһег зеаһп§ гіп§

Еаг пиі, ІһитЬ пиі, 
\үіп§ тоиі
Ріуоіеё Ьоіі, скщ-ЬоІІ 
Воіі Ьаг 
То§§1е Іазіепег 
Маіп Ггате

Бөгеткі ілгектің сабы

Бөгеткі ілгек 
Жақтау
Тұмшалағыш қалқанша 
Шыңдалған әйнек

Дауылдық (бітеу) қақпақ

Резеңке сақина 
Резеңке нығыздық 
сақина 
Қосқұлақ

Шығармалы бұранда, 
Қайырма
шығарма қайырып тарту 
Кеме тұрқы
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Г е р м и н  о л о г и я л ы қ  2011

№і Хабаршы
2 .8 .5 . С уд о вы е  д вер и  -  М а г іп е  сіоогя -  К е м е  ес ік т ер і

Расположение дверей 
на судне
I. Палуба надстроек
II. Шлюпочная палуба
III. Палуба ходового 

мостика
IV. Верхняя палуба 
Открытая палуба
V. Водонепроницаемая 

переборка
VI. Проницаемая переборка

Переборка коридоров 
в жилых и служебных 
помещениях
VII. Коридор

VIII. Шахта машинного 
отделения

IX. Жилые и служебные 
помещения

X. Общественные 
помещения

XI. Палубная рубка

Боогв розМоп 
іп Іһс $һір
I. Виреглігисіиге сіеск
II. Воаі с/еск ■
III. Маущаііоп Һгіс1§е 

сіеск
IV. ІІррег сіеск 
\¥еаіһег йеск
V. ІҮаіегіщһі Ъиікһеасі

VI. Ыопм>аіегіщһі 
һи/кһеас!

Соггісіог Ьиікһеайз іп 
ассоттойаііоп агпі 
кегуісе зрасез
VII. Соггісіог, а/іеумсау, 

разла§ем>ау
VIII. Масһіпегу сазіпу

IX. Ассоттосіаііоп 
апд легуісе лрасел

X. РиЫіс зрасез

XI. Вескһоте

Кемеде есіктердің 
орналасуы
I. Қондырма едені
II. Қайъщ едені
III. Жүру көпірініц едені

IV. Жогаргы еден 
Ашық еден
V. Су өткізбейтін ңалқа

VI. Өткізгіш қалқа

Тұрғын жэне қызметтік 
жайлардағы дэліз 
қалқалары
VII. Дәліз

VIII. Машина бөлімінің 
шахтасы

IX. Түргын және 
қызметтік жайлар

X. Қогамдық жайлар

XI. Кеме еденіндегі 
басқару бөлмесі
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Хабаршы №і

Выходы и двери
Водонепроницаемые двери
1. Стальная 
водонепроницаемая 
клинкетная дверь
2. Стальная 
водонепроницаемая 
навесная наружная дверь
3. Лацпортная дверь 
Брызгонепроницаемые 
двери
4. Наружная навесная 
дверь
5. Наружная дверь 
рулевой рубки 
Сдвижная дверь 
Дверь на роликах 
Проницаемые двери

Двери жилых и служебных 
помещений
6. Каютная дверь 
Дверь общественных 
помещений
Дверь, открывающаяся в 
обе стороны 
Двери должны 
открываться 
следующим образом:
* двери жилых и 
служебных помещений, 
выходящих в коридор -  
внутрь помещений;
* двери общественных 
помещений -  наружу 
или в обе стороны;
* двери в концевых 
переборках надстроек и 
во внешних поперечных 
переборках рубок -  
наружу, в направлении 
ближайшего борта;

* двери во внешних 
продольных переборках -  
наружу в направлении в 
нос

Ехй» аМ йоог8 
З-Үаіегііцһі сіоогз 
Зіееі м-аіегіщһі 8Іі<1іп§ 
сіоог

8іее1 шаІегІі§ҺІ һііщесі 
оиіяісіе сіоог

8һе11 сіоог 
\Үеаіһегіі§һі сіоогз

Оиі8Іс1е Һіп§сс1 сіоог

\ҮһссIһоике оиізісіе сіоог

81іс1іп§ сіоог 
Коіі Поог
Копсүаіегіі^һі сіоогз, 
Іоіпег сіоог 
Ассоштосіаііоп апсі 
8егуісе 8расе с1оог8 
Саһіп сіоог 
РиЫіс 8расе§ сіоог

Ғіар сіоог, сІоиЫе дуау 
сіоог, сІоиЫе 8\үіп§ сіоог. 
Воог8 аге іо Ье орет 
а8 1о11о\У8:

*<іоог8 оһ ассоттосіаііоп 
апй зегұісе зрасез §іуіп§ 
ассезз іо а соггісіог -  
іпзісіе іһе зрасез;
*Поог8 оҒриЫіс зрасез -  
оиізісіе ог еасһ зісіе;

*с1оог8 іп іһе епсі 
Ьііікһеасіз оі' 
8ирег8ігисіиге8 апсі 
іп ехіегпаі ігапзүегзе 
Ьиікһеасіз оі’ сіескһоизе 
-  оиі8ІсІе іп іһе сіігесііоп 
оҒ іһе пеагезі зіде;
*Поог8 іп іһе ехіегпаі 
1оп§ііис1іпа1 Ьиікһсасіз 
оҒ сіескһоиьез -  оиізісіе 
іп іһе Ғотагсі сіігесііоп

Шығулар мен есіктер
Су өткізбейтін есіктер 
Болат су өткізбейтін 
клинкетті есік

Болат су өткізбейтін 
аспалы сыртқы есік

Лацпорт есік 
Су бүркіндісін 
өткізбейтін есіктер 
Сыртқы аспалы есік

Басқару бөлмесінің 
сыртқы есігі 
Жылжымалы есік 
Аунақшалардағы есік 
Өткізгіш есіктер

Тұрғын жэне қызметтік 
жайлардагы есіктер 
Каюта есігі
Қоғамдық жайлар есігі

Екі жаққа бірдей 
ашылатын есік 
Есіктер келесі 
тәсілмен ашылуы тиіс:

* тұрғын жэне қызметтік 
жайлардың дэлізге 
шыгатын есіктері -  
жайлар ішіне қарай;
* қоғамдық жайлардың 
есіктері-сыртқа қарай 
немесе екі жаққа бірдей; 
*қондырмалардың артқы 
қалқаларындағы жэне 
басқару бөлмесінің 
сыртқы көлденең 
қалқаларындағы есіктер 
-  жақындағы борт 
бағытына қарай;
* сыртқы бойлық 
қалқалардағы есіктер- 
тұмсық бағытына қарай 
сыртқа ашылуы тиіс
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Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2011

№і Хабапшы
2 .8 .5 .1 . Т ипы  с у д о вы х  д вер е й  -  Турех о (  т а гіп е  сіоогя -  К е м е  ес ік т ер ін ің  

т у р л е р і

А . Водонепроницаемые 
двери
1. Водонепроницаемая 
дверь с клиновыми 
индивидуальными 
задрайками
2. Водонепроницаемая 
дверь с клиновыми 
задрайками и тягами
3. Водонепроницаемая 
дверь с
индивидуальными 
задрайками на раме
4. Водонепроницаемая 
дверь с централийным 
задраиванием
5. Водонепроницаемая 
клинкетная дверь

ҮУаІсгІіцһі йоог8

\Үа4ег4і§һ4 сіоог шііһ 
\үесі§е зерагаіе с1о§8

ҮҮаіегіі§һі сіоог \\'ііһ 
\\'ес1§с с1о§8 апсі рціі 
ГОСІ8
\Үаіегіі§һі сіоог үуііһ 
зерагаіе сіо§8 іп іһе 
сіоог ітате

ҮҮаіегіі§һі сіоог \үііһ 
сепігаі 8есигіп§

Ү¥аіегіі§һі 8Іісііп§ сіоог

Су өткізбейтін есіктер

Сыналы жеке қайырып 
тартқышы бар су 
өткізбейтін есік

Сыналы қайырып 
тартқышы жэне тартуы 
бар су өткізбейтін есік 
Жақтауда жеке қайырып 
тартқышы бар су 
өткізбейтін есік

Ортасында қайырып 
тартқышы бар су 
өткізбейтін есік 
Су өткізбейтін клинкеттік 
есік
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2011 Т ер  м и н  о п о г и я л ы қ

Хабаршы №і

В. Проницасмме двери 
Двери жилых и 
служебных помещений

1. Глухая дверь
2. Дверь с аварийной 
филенкой
3. Дверь с аварийной 
филенкойи вентиля- 
ционной решеткой
4. Дверь с вентиля- 
ционной филенкой
5. Несгораемая 
огнезадерживающая 
дверь с жалюзи
6. Дверь с дверным 
иллюминатором
7. Остекленная дверь
8. Сдвижная дверь
9. Двустворчатая дверь 

Складная дверь

Лоіпег сіоог, попіі^һі
(ІООГ БООГ8 оі-
ассотшойаііоп 
апй «егуісе 8расе«
В і а п к  с іо о г
Воог \үііҺ свсаре рапеі

Ооог сүііһ езсаре рапеі 
апсі үепі §гі11

Г)ооі' \үііһ үепі рапеі

ІпсотЬизІіЫе йге 
геІагсііп§ сіоог \үііһ 
ү е т  Іоиүгек 
Боог \уііһ йоог 
рог11і§Ы
С і а / е с і  с іо о г , ц і а з з  с іо о г  

8 1 і <і і п £  с іо о г  

Т \ ү о  1о 1 сІіп §  й о о г  

Ғ о Ш іп §  с іо о г

Өткізетін есіктер. 
Түрсын және қызметтік 
жайлардың есіктері

Бітеу есік
Апаттық тақтайшасы 
бар есік
Апаттық тақтайшасы мен 
желдеткіш торы бар есік

Желдеткіш тақтайшайы 
бар есік
Терезепердесі бар отқа 
төзімді жанбайтын есік

Есікке арналған оймасы 
бар есік 
Әйнекті есік 
Жылжымалы есік 
Екі топсалы есік 
Жиналмалы есік
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№ 1  Хабаршы
СЛОВАРЬ

Дверь
аварийного выхода 
бортовая
брызгонепроницаемая
внутренняя
водонепроницаемая
воздухонепроницаемая
газонепроницаемая
герметичная
глухая
грузовая
двустворчатая
деревянная
жилых помещений
каютная
клинкетная
кормовая
лацпортная
легкая
металлическая 
навесная 
на роликах 
наружная 
несгораемая 
огнезадерживающая 
общественных 

помещений 
одностворчатая 
опускная 
остекленная 
откидная 
открывающаяся 

в обе стороны 
переборочная 
проницаемая 
противопожарная 
сдвижная 
с автоматическим 
закрытием 
складная 
скользящая
скользящая с приводом
от источника энергии
служебных помещений
стальная
створчатая
судовая

УОСАВЬЬАКҮ
Боог
стсгрепсу
зісіе
\үеаІһегіі§һі
ехіегпаі
\үаіегіі§һ(:
аігй§һ1:
§а8(і§һі;
§а8-ргоІсс(:сс1
Ыапк
саг§о, 1оас1іп§, ітсі§ҺІ 
(\үо 1'оісііпр, (\со ІеаіссІ 
шоойеп
ассоттос1а(іоп зрасе 
саһіп
8ІІСІІП§
8(ет
зһеіі
Іоіпсг
те(а1
һіп§есі
гоіі
ои(8Іс1с, ои(ег, сүеаіһсг 
іпсотһизһЫе 
(ігс гсіагсіііщ 
риЫіс зрасе

8Іп§1е, 8Іп§1е-\¥Іп§
(гар
ріахесі, §1а88, сазетеЫ  
сігор
(Іар, сІоііЫс 8\кіп§, 
сІоиЫс \уау һиікһеасі 
поп(і§һ(, ]оіпег 
йге, (іге ге8І8(іп§, 
йге ргооі"
8ІІСІІП§
аи(ота(іса11у сІ08Іп§ 

Го1с1іп§, ассогсііоп
8ІІСІІП§
ро\уег орегаіесі 8Ііс1іп§

зегуісе 8расе 
8(ее1 
һо1сііп§ 
тагіпе

СӨЗДІК
Есік
апатта шығу есігі 
борт
су бүркіндісін өткізбейтін 
ішкі
су өткізбейтін
ауа өткізбейтін
газ өткізбейтін
герметикалық
бітеу
жүк
екі топсалы 
ағаш
тұрғын жайлар 
каюта 
клинкеттік 
артқы
лацпорттық
жеңіл
темір
аспалы
аунақшалардағы 
сыртқы 
жанбайтын 
отқа төзімді 
қоғамдық жайлардағы

бір топсалы
түсірмелі
әйнекті
қайырмалы
екі жаққа ашылатын

қалқалы
өткізетін
өрттен сақтайтын 
жылжымалы 
автоматты жабылатын

жиналмалы
сырғытпалы
энергия көзінен жетегі бар
сырғытпалы
қызметтік жайлар
болат
топсалы
кеме
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Хабаршы №і
2 .8 .5 .2 . В о д о н е п р о н и ц а е м а я  н а е е с н а я  д еер ь  с  к л и н о е ы м и  за д р а й к а м и  

и т я га м и  -  'ІУаІегіірһі һ іщ е й  сіоог т іһ  н>ейре ііора а ш і р и і і  гоіія -  С ы н а л ы  
қ а й ы р ы п  т а р т қ ы ш ы  ж ә н е  т а р т ы м ы  б а р  а с п а л ы  су  ө т к ізб е й т ін  ес ік

1. Водонепроницаемая \Үа1ег1і§һ1 Ьііікһсасі Су өткізбейтін қалқа
переборка
Лист водонепрони- \Уа1егІІ£һ1 Ьиікһеасі Су өткізбейтін қалқа
цаемой переборки ріаіе табағы

2. Дверная рама Поог Ггате Есік жақтаусы
Монтажная рама АкзетЫіпр Ггате Жинау жақтаусы

3. Дверной вырез Поогусау, сіоог орепіп§ Есік оймасы
Входное отверстие Ассекз орепіп§ Кіру тесігі

4. Комингс двери Ооог соатіп§ Есік жиегі
Порог двери Ооог 8І11 Есік табалдырығы

5. Высота комингса С оатіп§ һеі§һ! Жиек биіктігі
6. Водонепроницаемая \Уа1ег1і§һ1 сісск Су өткізбейтін палуба

палуба
7. Пружинная ручка 8ргіп§ һалсііс Серіппелі қолсап
8. Дверная задрайка Боог бо§ Есік қайырып тартқышы

Клиновая задрайка \Уеб§е бо§ Сыналы қайырып тартқыш
9. Дверная тяга Боог риіі гоё Есік тартымы
10. Полотно двери Поогріаіс. сіоог іеаі' Есік төсемі
11. Дверная петля Гіоог һіп§е, сіоог Ьиіі Есік ілмегі
12. Зашивка двери Боог епсазіп§ Есік қаптамасы
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№1 Хабаршы

13. Уплотнительная 
коробка

14. Резиновая прокладка 
Резиновое уплотнение

15. Паз для резиновой 
гірокладки

Определеиия
Водонепроницаемая
дверь
Металлическая дверь
водонепроницаемой
переборки,
сконструированная так, 
что при ее закрытии 
предотвращается 
проникновение воды 
под давлением.

Проницаемая дверь
Легкая дверь, 
устанавливаемая в 
жилых, служебных 
и общественных 
помещениях, где 
воздуховодонепрони- 
цаемость не требуется.

Комингс водонепро- 
ницаемой двери
Вертикальный лист, 
простирающийся над 
открытой палубой до 
нижней кромки 
дверного выреза.

Дверная рама
Рама, обрамляющая 
дверной вырез, на 
которой расположена 
дверь.

Раскііщ Ьох

КиЬЬсг щізкеС 
КиЬЬеграскіп§ 
КиЬЬег ^азкеі §гооүе

Вейпіііопз 
\¥аіег(і§һі йоог

А тсіаі сіоог іп а 
\үаіегН§һі Ьиікһсасі 
80 сопзішсіесі іһаі шһеп 
сіозесі Н \үі11 ргеуепі 
\үа!ег ипсісг ргеззиге 
Ғгот раззіп§ іһгоіщһ.

Іоіпег йоог
А 1і§һ1; сіоог йНесІ 
іп ассоттосіаііоп, 
зегұісе апсі риЫіс 
зрасез \уһеге аіг апсі 
шаіегііцһіпеззаге поі 
гес]иігес1.

\¥аіегіі§һ(: йоог 
соатііщ
Тһе уегіісаі р1айп§ 
у/һісһ ехіепсіз аһоұе 
а шеаіһег сіеск 
ир Іо Іһе Ье1о\ү 
ей§е оҒ сіоогшау.

Ооог ігаше
Тһе ітате зштоітсіігщ 
а сіоогүсау оп \сһісһ іһе 
йоог 8еаІ8

Нығыздау қорабы

Резеңке төсем 
Резеңке нығыздық 
Резеңке төсем ойығы

Анықтамалар 
Су өткізбейтін есік

Су өткізбейтін қалқаның 
темір есігі, оны жапқан 
кезде қысымдағы судың 
ішке өтуі тоқталатындай 
етіп құрастырылған.

Өткізетін есік
Ауа -  су өткізбеушілік 
талап етілмейтін тұргын, 
қызметгік жэне қоғамдық 
жайларда орнатылатын 
жеңіл есік

Су өткізбейтін 
есік жиегі
Ашық кеменің үстінен 
есік оймасының 
төменгі жиегіне дейін 
орналастырылган тік табақ

Есік жақтауы
Есік орналастырылған 
есік оймасының жиегін 
көмкеретін, жақтау
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2 .8 .5 .3 . К а ю т н а я  дверъ  — СаЪіп ііо о г  — К а ю т а  ес іг і

1 ?.. =яг

1. Дверная коробка
2. Рама дверного полотна
3. Полотно двери
4. Дверная ручка
5. Дверной замок
6. Аварийная филенка 

Выбивная филенка

7. Надпись на аварийной 
филенке со стороны 
каюты

8. Вентиляционная решетка

Вентиляционная панель
9. Дверная петля
10. Буфер с держателем

Әоог сазе, доог сазіп§
ПоогрІаЮ Ітате
Ооогріаіс
Ооог һапсііс
Әоог Іоск
Езсаре рапеі
Кіск оиі рапеі

Іпзсгірііоп оп Іһс кіск 
оиі рапеі іго т  
іһе саЬіп зіёе 
Аіг егісі, аіг §гі11, 
успті іаіог §гі11 
Уепі рапеі
Боог һіп§е, сіоог Ъиһ 
Вийег үүҺҺ һоіёег

Есік қорабы 
Есік төсемінің жақтауы 
Есік төсемі 
Есік тұтқасы 
Есік құлпы 
Апат тақтайшасы 
Соғып қиратпалы 
тақтайша 
Каюта жағынан 
апаттық тақтайшаға 
жазылатын жазу 
Желдеткіш тор

Желдеткіш тақтай 
Есік ілмегі 
Тұткасы бар буфер
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Определения
Двери жилых 
помещений должны 
иметь в нижней 
половине выбивные 
филенки размером 
0,4 х 0.5 м.
У дверей пассажирских 
помещений эти филенки 
должны иметь надписи 
«ВЫБЕЙ ПРИ АВАРИИ» 
(Регистр судоходства). 
Аварийная филенка 
должна свободно 
выбиваться от двух-трех 
легких ударов ногой 
(ОСТ 5.2175-75).

БейпШопв
Ооогз оГ 
ассотшосіаііоп 
аге Іо һаүе іп іһеіг 
1о\үег рогііопз кіск 
оиі рапеН 0,4 х 0,5 т  
іп 8І2е. Тһезе рапеІ8 
оһ Іһс ра88еп§ег 
саһіп боог8 зһаіі Ье 
ргоүісіесі XV ігһ Іһе 
1ЫІ0\ҮІП§ ІП8СГІр1ІОП8:
«КИОСК ОИТ ОК 
ЕМЕКОЕЫСҮ » 
(Ке§І8Іег оі’ 8һірріп§). 
Езсаре рапеі із Іо Ье 
Ггееіу кпоскесі 
оиі Ггот 1\үо-1һгее 
8Іщһі кпоскз Ьу Гооі.

Анықтамалар
Т ұрғып жайлар есіктерінің 
төменгі жартысында 
өлшемі 0,4 х 0.5 м болатын 
соқпалы тақтайшалар 
болуы тиіс. Жолаушы 
жайлардың есіктерінде 
бул тақтайшаларда 
«Апатта соқ» деген 
жазулар болуы тиіс 
(Кеме қатынасы Регистрі). 
Апаттық тақтайша 
аяқтың екі-үш согуынан 
еркін қирауы тиіс 
(ОСТ 5.2175-75).

2 .8 .5 .4 . З а д р а и в а ю щ е е  у с т р о й с т в о  н а ве сн о й  во д о н еп р о н и ц а е м о й  д вер и  
-  УУаіеНщһІ һ іп р е й  й о о г а ес и гіп §  й еу ісе  -  А с п а л ы  с у  ө т к ізб е й т ін  ес ік т іц  
қ а й ы р ы п  т а р т қ ы ш  қ ү р ы т ы с ы
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Хабаршы №і т в ш ж т

А. Средняя дверная Місійіе йоог Есік ортасындағы сыналы
клиновая задрайка зүей^е йо§ қайырып тартқыш

1. Резиновая прокладка РиЬЬсг раккеі, Резеңкелі төсем

2. Паз для резиновой
гиЬЬег раскііщ 
КиЬЬег §а§ке! Резеңке төсем ойыгы

прокладки §гооуе
3. Рама двери Ооог & ате Есік жақтауы
4. Обойма клина \¥ес1§е һоМег Сына құрсамасы
5. Клин ЗҮссІцс Сына
6 .Задрайка Г)о§, с іатр , сіір Қайырып тартқыш

Дверная задрайка Боог Есік қайырып тартқышы
Клиновая задрайка \ҮссІёе Сыналы қайырып тартқыш

7. Штырь задрайки Бо§ ріпііе Қайырып тартқыш істігі
8. Гайка № 1 Тегір
9. Регулировочная 8расег зһ іт Реттелетін төсем

прокладка
10. Втулка Визһ, Ііпег Төлке
11. Ручка задрайки Оо§ һапсііе Қайырып тартқыш тұтқасы
12. Тяга Риіі госі Тартым
13. Обойма Ношігщ Қүрсама

В. Тяга с задрайками Риі! госі уүііҺ йо§8 Қайырып тартқышы

1. Пружинный стопор Бо§ 8ргіп§ саісһ
бар тартым
Қайырып тартқыштың

задрайки серіппелі бөгеткісі
2. Вилка с регули- Ғогк ссііһ асіішіігщ Реттелетін бүрамасы

рующим винтом 8СГС\\' бар айыр
3. Тяга водонепро- \ҮаІегІі§Ы сіоог Су өткізбейтін есіктің

ницаемой двери риіі гоё тартымы
4. Средняя соедини- МіскІІе іоіпіп§ Гогк Ортадағы жалғау айыр

тельная вилка
5. Вилка нижней Ьо\уег бо§ Гогк Төменгі қайырып

задрайки тартқыш айыр
6. Нижняя задрайка То\үег сіо§ Төменгі қайырып тартқыш
7. Средняя задрайка Міскііс йо§ Ортадагы қайырып тартқыш
8. Верхняя задрайка Тор сіо§ Жогаргы қайырып тартқыш
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С. Пружиниая ручка 8ргіп§ һапсііе
1. Крышка Соұег

2. Втулка Визһ, Ііпег, іпзегі

3. Ось Ахіз
4. Ручка Напсііе
5. Корпус Нои8Іп§
6. Защелка Саісһ, ёо§
7. Спиральная пружина Брігаі 8ргіп§
8. Уплотнительное кольцо Раскіп§ гіп§
9. Обойма клина \Уей§е һоісіег
10. Клин \Уес1§е

Серіппе қолсабы
Қақпақ
Төлке
Белбілік
Қолсабы
Тұркы
Бекіткіш
Спираль серіппе
Нығыздық сақина
Сына құрсамасы
Сына
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Хабаршы №і туго:
Ш

2.9. Л ю к о в ы е  за к р ы т и я  -  Н а ісһ  со р сгя -  Л ю к  ж абул ары

2.9 .1 . С к л а д ы ва ю щ и ес я  л ю к о в ы е  к р ы ш к и  - Н а іс һ /о Ш іп §  со\>егқ - Ж и н а л м а л ы  
л ю к  ж а б ул а р ы

1. Крышка люка Наісһ соүсг Ойма қақпағы
2. Гидравлический 

поворотный шарнир
Нус1гаиІогс|ис һіп§е Гидравликалық 

айналмалы топса
3. Направляющий ролик Оиісіе \¥һее1, 

]оскеу шһееі
Бағыттаушы аунақша

4. Опорный ролик Киппіп§ \¥һее1, 
гиппіп§ гоііег

Тірек аунақшасы

5. Зажим, задрайка С)иіск-асііп§ сіеаі Қысқыш, қайырып 
тартқыш

6. Шарнирный ролик 
с рычагом

Ьіпк \¥һее1 \¥Ііһ апи Иінтіректі топса 
аунақша

7. Промежуточный шарнир Іпіегтесііаіс һіп§е Аралық топса
8. Упор для подъемного 

приспособления
Ғііііп§ іог ]аск Көтеру қуралының 

тіреуі
9. Подъемный ролик Ьійіп§ \¥һее1 Көтеру аунақшасы
10. Концевой ролик Епсі \¥һее1 Шеткі аунақша
11. Шкив для цепи Зһеаұе іог сһаіп Шынжыр тегершігі
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12. Цепь Сһаіп Шынжыр
13. Наклонная 81оріп§ Ігаск Еңіс бағыттаушы

направляющая
14. Стопор с запирающим Зіоррег шііһ Іоскііщ Бекіткіш құрылғысы

устройством беуісе бар бөгеткі
15. Водоотводная коробка Огаіпацс Ьох Су жіберу қорабы
16. Буфер Вийег Буфер
17. Запирающее устройство Ьоскіп§ сіеуісе Жіктегі бекіткіш

в стыке іп ]оіп! құрылғы
18. Консольная опора 8иррогІ Ьгаскеі іп ] о і п 1 Жіктегі кертеш тірек

в стыке
19. Гидравлический 

двигатель
Нусігаііііс то іог Гидравликалық

қозғалтқыш
20. Двухшкивный блок 

цепи
ОоііЫе сһаіп риііеу Шынжырдың екі 

тегершікті блогы
21. Стопор 8іоррег Бөгеткі

2.9 .2 . У п л о т н и т ел ьн о е  у с т р о й с т в о  к р ы ш е к  лнж а -  Т щ һ іеп іп р  а гга п § е т е п і  
о /һ а іс һ  с о у е гз  -  О й м а  қ а қ п а қ т а р ы н ы ң  н ы гы зд а у  қ ү р ы л гы сы
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Хабаршы м°і 1  .... Г1.....11 1 И .... И Т  І........II 1

1. Верхняя палуба Ііррег сіеск Жоғарғы еден
2. Комингс люка Наісһ соатігщ Ойма жиегі

Продольный комингс 8ібе соатіп§ Бойльщ жиек
Поперечный комингс Тгапзуеіъе соатііщ Көлденең жиек
Концевой комингс Епсі соатііщ Шеткі жиек

3. Горизонтальное ребро Ногігопіаі зІіІТспсг Жазық беріктік
жесткости қабырғасы

4. Задраивающее 8есигіп§ аггапретепі Қайырып тартқыш
устройство құрылғы

5. Крышка люка Наісһ соұег Ойма қақпағы
6. Уплотнительное Ті§һіепіп§ Нығыздау қурылғысы

устройство аітаіщетепі
7. Подъемное устройство Ьійіп§ аггаіщетепі Көтергіш құрылғы
8. Шахта люка Наісһ іглпк Ойма шахтасы
9. Настил люковой Р1аііп§ оҒһаісһ соұег Ойма қақпағының

крышки төсеніші
10. Ребро жесткости 8іі1Тепег Беріктік қабырғасы
11. Паз для уплотнителя Раскіп§ §гооуе Тығыздық ойығы
12. Резиновая прокладка КиЬЬег раскіпд, 

гиЬЬег §азкеі
Резеңке төсем

13. Уплотнительная полоса Ті§һіепіп§ зігір, 
іі§һіепіп§ Ьаг

Нығыздау жолағы

14. Коробка уплотнителя Раскіп§ Ьох Нығыздау қорабы
15. Боковая стенка Соүег ей§е Бүйір қабырға

2.9 .3 . Г и д р а в л и ч е с к и й  п о во р о т н ы й  ш а р н и р  -  Н уй га и іо г^ и е  һ ін р е  -  
Г и д р а вл и к а л ьщ  а й н а л м а л ы  т он са

П  1 1  1 0  $ 8 1

і і б



Ш Ш Ж

1. Регулируемый сальник
2. Шлицевое соединение

3. Направляющий цилиндр 
с внутренними шлицами

4. Муфта с наружными 
шлицами и внутренними 
геликоидальными 
шлицами

5. Отверстие для впуска 
масла

6. Соединительная труба
7. Цилиндр
8. Рабочий поршень
9. Грузовой вал

10. Поворотный вал
11. Подшипник

с уплотнением и 
масляным кольцом

12. Шлицевое соединение

АсУизІаЫе §1апс1 
8ігаі§һ1 врііпез 
&г аиасһтепі 
Сиісіе суііпйег шііһ 
іпіегпаі 8ігаі§һі зрііпен 
МиһГ \¥Ііһ схісгпаі 
8ігаі§һі зрііпез апсі 
іпіегпаі һеіісаі хрііпез

Оіі іпіеі

Соппесіііщ іиЪе 
Суііпсіег 
\¥огкіп§ різіоп 
Сепіге зһаіі 
Коіагу 8һай 
Веагіп§ \¥Ііһ раскіп§ 
апсі всгарег гіп§

8(гаі§һі зр1іпе8 
Гог аііасһтепі

Т е р  м и н  о л о г и я л ы қ  2011

№1 Хабаршы

Реттелетін тығыздама 
Оймакілтекті жалгау

Ішкі оймакілтекті 
бағыттагыш цилиндр 
Сыртқы оймакілтектері 
жэне ішкі геликоидты 
оймакілтектері бар 
жалғастырғыш 
Май құю тесігі

Жалғау күбыры 
Цилиндр 
Жұмыс мікбасы 
Жүк білігі 
Айналмалы білік 
Нығыздығы мен 
май сақинасы бар 
мойынтірек 
Ойма кілтекті жалғау

2.10 . С уд о вы е  т р а п ы  - 8һ ір '$  ІаЛдегв - К ем е  басқ ы ш т а р ы
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Хабаршы №і

1. Трап на мостик
2. Мачтовый трап
3. Стационарный трап
4. Лоцманский трап

5. Трюмный трап
6. Забортный трап

7. Штормтрап
8. Шахта трапа
9. Сходный трап
10. Скобтрап на пиллерсе

11. Спасательная шлюпка
12. Трап для доступа 

в спасательную 
шлюпку

13. Полутрапик 
Переносной трап

14. Фалыпборт

15. Сходня

Вгіс1§е Іасісісг 
Мазі Іасісіег 
Зіаііопагу Іасісіег 
Рііоі Іасісіег

Ноісі Іасісісг 
Ассотпіосіаіюп 
1 асісісг
Зіогт іасісіег 
З іа іте іі
Сотрапіоп Іасісіег 
РіІІаг іасісіег

ЬііеЬоаі 
ЬііеЬоаі іасісіег

Виісүагк 1 асісіег 
РогіаЫе Іасісісг 
Виішагк

§һір-іо-8һоге §ап§\уау

Көпір басқышы 
Діңгек басқышы 
Стационарлық басқыш 
Лоцмандық басқыш

Трюм басқышы 
Борт сыртының 
басқышы 
Дауылбасқыш 
Басқыш шахтасы 
Түсу басқышы 
Пиллерстегі 
қапсырма басқыш 
Құтқару қайығы 
Құтқару қайығына 
баратын басқыш

Жартылай басқыш 
Тасылмалы басқыш 
Фалынборт (кеме 
артындағы борт) 
Түскіш

2.10.1 . Типы  т р а п о в  -  Турея о/ІаіШ егя -  Б а сқ ы ш  т ү р л ер і
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А. Забортный тран, 
парадный тран

1. Одномаршевый 
забортный трап

II. Двухмаршевый 
забортный трап

III. Телескопический 
забортный трап

IV. Забортный трап, 
состоящий из двух 
частей

2. Нижняя площадка
3. Верхняя площадка
4. Марш трапа
5. Переходная площадка

6 4 9

/

В. Штормтрап
I. Подвесной штормтрап
II. Лоцманский подъемник 

Штормтрап
смеханическим 
приводом

III. Лоцманский трап

1. Тетива
2. Балясина
3. Удлиненная балясина
4. Соединительная скоба
5. Подъемный механизм
6. Подъемный трос
7. Трос с мусингами
8. Мусинг

Ассоншюсіайоп
Іасісісг

ЗіпДеДщһі 
ассоттосіаііоп ІасШег 
Ттп-ДірЫ
ассоттосіаііоп Іасісіег 
Теіе.чсоріс
ассоттосіаііоп ІасЫег 
Ассоттос/аііоп Іасісіег 
іп іүсо рагіз

Ьошег ріаі&гт 
Ьасісісг Іор рІаТогт 
Ғ1і§һ1;, Шёһі оГ 8Іср 
ТгапзіііопаІ рІаШонн

а

8іогш Іайсіег
Воагсііпр .чіогт Іасісіег 
Рііоі һоі.чі 
Рстег-сігіүеп 
һоі.чі ІсісМег

Рііоі Іасісіег

8ігіп§, Ыгігщег 
Вапізіег, Іасісіег гап§ 
ОЫоп§ Ьапікіег 
СоппесІіп§ зһаскіе 
Ноізіег 
Ьій горе 
КпоНесІ горе 
Моиве, сііатопсі кпоі

Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2011

№і Хабаршы

Борт сыртындағы 
басқыш салтанат 
басқышы
Бір маршты борт 
сыртындагы бсісқыш 
Екі маршты борт 
сыртындазы басқыиі 
Телескопиялык, борт 
сыртындагы басқыш 
Екі бөліктен тұратын 
борт сыртындагы 
басцыш 
Төменгі алаң 
Жоғарғы алаң 
Басқыш маршы 
Өтпе алаңша

п п

ш

Дауылбасқыш
Аспалы дауылбасқьіш 
Лоцмандық көтергіш 
Механикалық жетегі 
бар дауылбасқыш

Лоцман басқышы

Арқалық
Бағанша
Ұзартылған баганша 
Жалғау қапсырмасы 
Көтергіш тетік 
Көтергіш трос 
Мусингі трос 
Мусинг
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Хабаршы №і

С. Судовые 
стационарные трапы

I. Наклонный трап
1. Поручень
2. Тетива
3. Ступенька
4. Подшивка

II. Вертикальный трап
III. Скобтрап 

Забортный скобтрап

8һір'8 зШіопагу 
Іаскіегз
Іпсііпесі ІаМег 
Напсігаіі, һапсіһоісі 
8ігіп§, 8ігіп§ег 
8іср, Ігсасі, гип§ 
8оіііп§
Уегіісаі Іасісіег 
Ьасісіег Перз 
8еа Перз

Кемедегі стационар 
басқыштар
Еціс басқыиі
Түіқа
Арқалық
Саты
Тігінді
Тік басцыш
Қапсырма басқыш
Борт сыртындагы
басцыш

2.10.2 . З а б о р т н ы й  т рап  -  А ссо т т о й и й о п  Іи М ег -  Б орт  сы р т ы н д а гы  басқы ш

1. Нижняя площадка
2. Леерное ограждение
3. Подъемно-спусковое 

устройство
4. Трап-тали
5. Трап-балка

Ьо\усі' р іайогт 
Каі1іп§
НоІ8ііп§-1аипсһіп§ сісүісс

Ьасісіег Іаскіе 
Ьасісіег сіаүіі

Төменгі алаң
Леер қоршауы
Көтеру-түсіру
қүрылғысы
Басқыш-жабдықтар
Басқыш-белдем
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№1 Хабаршы

5. Поручень Наікігаіі, һапсіһоісі Тұтқа
6. Леер (гибкий трос) Каіі (йехіЫе сүіге горе) Леер (иілгіш трос)
7. Леерная стойка Каіі зіапсһіоп Леер тіреуіш

Съемная леерная стойка ПеІасһаЫе гаіі зіапсһіоп Алмалы леер тіреуіші
8. Входной порт Оап§\үау рогі Кіру порты
9. Фальшборт Виішагк Фальшборт (кеме 

артындағы борт)
10. Верхняя площадка Таскіег Іор рІаЛопп, Басқыштың жоғары

трапа §ап§\үау ріаііопп алаңы
11. Кронштейн СогЬеІ Кронштейн
12. Тетиза 8ігіп§, 8Ігіп§ег, 8Ісіс гаіі Тетиза

Марш трапа Ғ1і§һ1, Йі§һ1 оГ зіерз Басқыш маршы
13. Ступенька 8іер, гип§, Ігсасі Баспалдақ
14. Бридель Вгісіеі Бридель
15. Предохранительная сетка Оііагсі пеі Сақтандырғыш
16. Коромысло Ваіапсе Ь еат, госкіп^ 

агт , госкег
Күйенте

2.10 .3 . Ш т орм т рап  -  8 іо гт  Іа М е г  -  Д а уы л б и сц м іи
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Хабаршы №і

1. Огон
2. Коуш
3. Бензель 

Бензель коуша
4. Тетива
5. Бензель с крыжом
6. Крыж
7. Балясина 

Деревянная балясина 
Ступенька

8. Удлиненная балясина 
Распорка

9. Деревянный вкладыш
10. Короткий сплесень

Еуе зріісе 
ТһітЫ е
8еігіп§, Іазһіп^, Ьепсі 
ТһітЫ е 8еІ2Іп§ 
8ігіп§
СГ088 8еІ2ІП£
Сго88 Іазһіпё 
Вапізіег
\Үоос1еп Ьапівіег 
'ІҮеасІ, зіер, гип§ 
ОЫоп§ Ьапізіег 
8ргеас1ег 
\Уообеп Ьизһ 
8һогі зріісе

Огон (ілгек)
Шөміш 
Бензель 
Шөміш бензелі 
Адырна
Крыжы бар бензель
Крыж
Бағанша
Ағаш бағанша
Саты
Ұзартылған бағанша 
Таяныш 
Ағаш ішпек 
Қысқа бірікпе

2 .10 .4 . У ст р о й ст ва  д л я  п р о и зво д ст ва  р а б о т  н а  вы со т е  -  $ к у  с ііт һ е г я ух іеіт  -  
Б и ік т ік т е  ж ү м ы с  ж ү р гізу ге  а р н а л га н  ц ү р ы л гы л а р

А
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A. Беседки
I. Боцманская беседка
1. Доска
2. Растительный трос
II. Подвесная беседка 

Подвеска 
Трюмная беседка 
Подъемный механизм

III. Водолазная беседка
1. Беседка
2. Подкильный конец

IV. Люлъка

B. Сварочная кабииа
1. Вакуумная присоска

устроиство

8іа§е8 Күркелер
ВоаВм>аіп'з з(а§е /. Боцман күркесі
Ріапк Тақтай
Коре саЫе Кендір арқан
Нап§іп§ $іа§е, ріапкз II. Аспалы күрке
Биврепёег, һап§ег Аспа
НоЫ 8іа§е Трюм күркесі
Ноізіег Көтеру тетігі
Б т п §  з(а§е III. Сүңгуірлер күркесі
8іа§е Күрке
Но§§іп§ Ііпе, Киль астының шеті
ЬоҢот саЫе
Нап§іп§, зтп§іп§ IV Аспа бесік
зса(]оМ
\¥еШіп§ са§е Пісіру кабинасы
Уасиит расі Вакуум сорма

8ригпү^аіег 8у8іеш Су айдағыш қүрылғы

2 3 к 5

О. Леса
(для судостроения и 
судоремонта)

Обрештовка судов 
Возвпалубаие лесов 
Доковые леса

8іа§іп§, 8са1ТоМ8
(Тог а зһір ипёег 
СОП8ІШСІІОП аіні 
Тог зһір гераіг) 
§һір'8 8СаЙОІСІ8 
ЗсаТТоМіпё 
Огусіоск 8іа§іп§

Басқыш алаңдар
(кеме жасау мен жөндеуге)

Кемелер қоршауы
Басқыш алаңдарын құрастыру
Доістық басқыш алаңдар
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Хабаршы №і Й б іІһ т Іи б ш

I. Вертикалъные леса
1. Наружный корпус
2. Вертикальная стойка

3. Настил лесов 
Доска настила 
Рабочая платформа 
(площадка)

4. Диагональная связь
5. Горизонтальная связь 
II. Лестничные леса
1. Трап
2. Рама
3. Леерное ограждение

Уегіісаі 8са//оШіп§ 
Оиік ісіе оі:' Іһе һиіі 
8(а§е роіе, иргірһі 
зиррогі, 8Іа§іп§ иргіцһі 
8іа§іп§ ріапіск 
8іа§е ріапк 
\Үогкіп§ рІаЛопті

□іацопаі Ьгасе 
Ногізопіаі Ьгасе 
ЬаМег 8са//оІсІ8 
Ьасісіег 
Ғгате 
Оиагсі гаіі

Тік басцыш алаңдар 
Сыртқы тұркы 
Тік тіреу

Басқыш алаң төсеніштері 
Төсеніш тақталары 
Жумыс тұғырнамасы 
(алаң)
Диагональдық байланыс
Жазық байланыс
Баспалдақты алаңдар
Басқыш
Жақтау
Леер қоршау

Е. Гіодставки 8іашІ8
Доковое передвижное □гусіоск тоуаЫ с
устройство зузіет
Передвижная площадка МоуаЫе рІаЛогт
I. Подставка для винто- Біапд/ог гисШег
рулевого комплекса ргореііег
II. Подставка для цилиндри- Віапсі/ог суііпсіег
ческой части корпуса 
1. Леер Каіі
2. Трап Гасісіег
3. Рама Ғгате
4. Настил 8іа§іп§ ріапкз
5. Стапель-палуба дока Ропіооп сіеск
Ғ. Подмости 8іа§е, 8саіТоһІ8
I. Подвесные подмости Бшрепсіег 8са//оЫг
Висячие подмости 8\УІП§ІП§ 8СаЙОІСІ8
Наружный корпус Оиіхісіе оі’ Іһе һиіі
Подвеска Мапчег
II. Плавучие подмости Ғіоаііпұ зіа§е
Подмости на понтоне Воаі 8саҒҒо1сІ8
1. Понтон Ропіоп

Т уғы ры қтар
Доктық жылжымалы 
құрылгы
Жылжымалы алаңша 
Винт-рулъ кешенінің 
тұгырыгы
Кеме түрцының цилиндр
жагының тұгырыгы
Леер
Басқыш
Жақтау
Төсеніш
Доктың еден-алаңы 
Б асқы ш тар
Аспалы басцыштар 
Ілмелі басқыштар 
Сыртқы тұрқы 
Аспа
Жүзбелі басцыштар 
Понтондагы көпірлер 
Понтон

124



Т е р  м и н  о л о г и я л ы қ  2011

№і Хабаршы

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Концепция государственной терминологической работы в Республике Казахстан -  
Алматы: Юрист, 2010.

2. Комиссаров В.Н. Теория перевода -  М.: Высшая школа, 1990.
3. Галкина-Федорук Е.М. Слово и понятие. М., 1956.
4. Казанчян Л.О. Некоторые вопросы терминологии // Вести. Ереван. ун-та. 1971.
5. Андреев Н.А. К вопросу о структуре терминологических словосочетаний в совре- 

менном французском языке. М., 1969.
6 . Куппіна Л.Л. Языковые процессы, возникающие при становлении терминологи- 

ческой системы// Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. -  
М: Наука, 1970.- с .  82-94.

7. Гринев С.В. Введение в терминоведение. -  М.: Московский лицей, 1993.
8 . Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л.В. Языковая система и 

речевая деятельность. -  Л., 1974. -  с. 265-304.
9. Судовцев В.А., 1989.
10. ПавленкоЛ.А. Описание терминов-прилагательных языка астрономии / /Учебная 

лексикография и текстология. Красноярск, 1989. Ч. 2. с. 56-58.
11 .Даниленко В.П. О терминологическом словообразовании // Вопросы языкознания, 

1973, №4, с. 76-85.
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ХаОаршы №і

Қазақша-орысша қоғамдық ғылымдар 
терминдерінің сөздігі / Орысша-қазақша 
қоғамдық ғылымдар терминдерінің 
сөздігі. -  Алматы, 2010. -  656 бет.

Сөздікте ғылым мен білім саласында 
ерекше орын алатын қоғамдық ғылымдар 
терминдері қамтылған. Оның ішінде 
қолданыс жиілігі жоғары салалық тер- 
миндермен қатар, тар салалық терминдер 
де берілген.

Сөздіктің басты ерекшелігі -  түрлі сала 
терминдері жеке-жеке бөлінбей, біртүтас 
эліпбилік тәртіппен берілген. Сөздікте 
терминдердің қай ғылым саласына қатысты 
екендігі жақша ішінде көрсетілген.

Сөздік сала мамандарына, филолог- 
тарға мен аудармашыларға, жоғары оқу 
орындарының оқытушылары мен студент- 
теріне жэне жалпы оқырман қауымға 
арналған.

Бұл сөздікті құрастырып, баспаға дайындаған ҚР БҒМ А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының терминология бөлімінің ғылыми 
қызметкерлері.
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