
№ 2 (61) 2021



Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы
Республикалық терминология комиссиясының бюллетені

Құрылтайшы:
Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі 
Тіл саясаты комитеті

ҚР Ақпарат және 
қоғамдық даму 

министрлігі 
Ақпарат комитетінде 

тіркеліп, тіркеу туралы
2004 жылғы 

08 қарашадағы 
№5336-Ж – куәлігі 

берілген.

Редакциялық алқаның төрағасы
Ш. Каринова 
ҚР Білім және ғылым бірінші вице-министрі

Редакциялық алқа
Ә. Қаба, ҚР Білім және ғылым министрлігі 
Тіл саясаты комитетінің төрағасы
Г. Ходжабергенова, ҚР Білім және ғылым 
министрлігі Тіл саясаты комитеті төрағасының 
орынбасары
М. Бақтиярұлы, ҚР Парламенті Сенатының депутаты
С. Абдрахманов, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты
М. Ахметов, Медицина ғылымдарының кандидаты
Ж. Жақсымбетов, ҚР Парламенті Сенаты 
Аппаратының Редакциялық баспа бөлімінің 
меңгерушісі
Д. Омашұлы, ҚР Парламенті Мәжілісі Аппаратының 
Редакциялық және аударма бөлімінің меңгерушісі
Б. Сағын, ҚР Президенті Әкімшілігі Жалпы бөлімінің 
редакциялық сараптама және актілерді шығару 
секторының меңгерушісі
Л. Қабылдина, ҚР Премьер-Министрі Кеңсесінің 
Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету 
бөлімінің бас инспекторы
Д. Қыдырәлі, «Egemen Qazaqstan» республикалық 
газеті» АҚ басқарма төрағасы
М. Айымбетов, «ҚР Заңнама және құқықтық 
ақпарат институты» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнының жетекші ғылыми қызметкері
С. Әлісжан, «Назарбаев университеті» дербес білім 
беру ұйымының қазақ тілі кафедрасының профессоры
С. Қали, «Ана тілі» газетінің бас редакторы
Қ. Әуесбай, «Түркістан» газетінің бас редакторы
Е. Жеңісұлы, жазушы, аудармашы

№2 (61) 2021

Бас редактор 
Ш. Құрманбайұлы

Жауапты редактор
Қ. Есентаев



3

Ресмиет

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ 

2021 ЖЫЛҒЫ 3 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ ОТЫРЫСЫНДА 
БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР

ИНТЕЛЛЕКТ САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ
1. выходные данные шығу деректері
2. наклонный ответ жанама жауап
3. генератор случайных чисел кездейсоқ сандар генераторы
4. случайный процесс кездейсоқ процесс
5. случайная величина кездейсоқ шама
6. случайное блуждание кездейсоқ кезу
7. перемешивание араластыру
8. вирус-вымогатель бопсалаушы вирус
9. быстрое прототипирование жылдам прототиптеу
10. быстрое исследование 

случайного дерева (rrt)
кездейсоқ дарақты жылдам 
зерттеу (rrt)

11. соотношение арақатынас
12. рациональный агент рационалды агент
13. рациональность рационалдылық
14. достижимое множество қолжетімді жиын
15. реактивное колесо реактивті доңғалақ
16. постоянное запоминающее 

устройство (пзу)
тұрақты жадтау құрылғысы (тжқ)

17. система реального времени шынайы уақыт жүйесі
18. полнота толықтық 
19. приемник қабылдағыш
20. прямоугольник тікбұрыш
21. выпрямленный линейный 

блок (relu)
түзетілген желілік блок (relu)

22. рекуррентная нейронная сеть 
(rnn)

кері байланысты нейрондық желі 
(rnn)

23. красно-зелено-синий (rgb) қызыл-жасыл-көк (rgb)
24. коэффициент уменьшения 

(механический)
азаю коэффициенті (механикалық)
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25. резервный массив 
независимых дисков (raid)

тәуелсіз дискілердің резервтік 
массиві (raid)

26. ссылочная переменная сілтеме айнымалы
27. отражаемость шағылғыштық
28. регион интереса (roi) қызығушылық аймағы (roi)
29. регрессия регрессия
30. обучение с подкреплением негіздеп оқыту
31. рэлей рэлей
32. надежность сенімділік 
33. дистанционное зондирование қашықтан зондтау
34. рендеринг  рендеринг  
35. отрисовка бейнеленім

36. возобновляемая энергия жаңартылмалы энергия
37. репозиторий репозиторий
38. обучение признакам белгілерді үйрену
39. анализ требований талаптарды талдау
40. остаток қалдық
41. возможность повторного 

использования
қайта пайдалану мүмкіндігі

42. обратная обработка кері өңдеу
43. реверс-инжиниринг реверс-инжиниринг

44. обзор шолу
45. вращательное соединение айнымалы жалғаным
46. вознаграждения сыйақы
47. функция вознаграждения сыйақы функциясы

48. хребет жота
49. клепка тойтарма  тойтару
50. манипуляция роботом роботты манипуляциялау
51. навигация робота робот навигациясы
52. футбол роботов роботтар футболы
53. роботизированная хирургия роботталған хирургия
54. жесткий контроль қатаң бақылау
55. надежное управление сенімді басқару
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56. прочность беріктік
57. роликовые винты механические механикалық роликті бұрандалар
58. корневой каталог түбір каталог
59. среднеквадратическое 

отклонение (rmse)
орташа квадраттық ауытқу (rmse)

60. вращение айналдыру
61. ротор ротор
62. планирование маршрута бағдарды жоспарлау
63. эмпирическая закономерность эмпирикалық заңдылық
64. правило большого пальца бас бармақ қағидасы
65. сервер исполнения 

бизнес-правил
бизнес-қағидаларды орындау сервері

66. частота дискретизации дискреттеу жиілігі
67. время выборки іріктеу уақыты
68. возможность 

удовлетворения
қанағаттандыру мүмкіндігі

69. сохранить сақтау
70. масштабная ортогональная 

проекция
масштабты ортогональды 
проекция

71. масштабирование масштабтау
72. рассеяние шашырау
73. винт бұранда
74. алгоритм поиска іздеу алгоритмі
75. поисковая система іздеу жүйесі
76. оптимизация поисковой 

системы (seo)
іздеу жүйесін оңтайландыру (seo)

77. дерево поиска іздеу дарағы
78. сегментация сегменттеу
79. селективное лазерное спекание селективті лазерлік біріктіру
80. полуавтоматическое обучение жартылай автоматты оқыту

81. частичное обучение ішінара оқыту
82. полупроводник жартылай өткізгіш
83. чувствительный резистор сезімтал резистор
84. сенсор (датчик) сенсор (датчик)
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85. слияние сенсоров сенсорлардың бірігуі
86. узел датчика датчик торабы
87. анализ тональности текста мәтіннің тональділігін талдау

88. последовательный интерфейс тізбекті интерфейс
89. сервер сервер
90. сервопривод сервержетек
91. время успокоения тыныштандыру уақыты
92. шейдинг шейдинг
93. условно-бесплатное 

программное обеспечение
шартты-тегін бағдарламалық 
жасақтама

94. сдвиг ығысу
95. датчик удара соққы датчигі
96. кратковременная память қысқамерзімді жады
97. задача о кратчайшем пути ең қысқа жол проблемасы
98. перетасовка қайта араластыру
99. скорость затвора бекітпе жылдамдығы
100. сигмоида сигмоид
101. обработка сигналов сигналдарды  өңдеу
102. отношение сигнал/шум (осш) сигнал/шуыл қатынасы (сшқ)
103. знаковое целое число таңбалы бүтін сан
104. аналогичное обучение ұқсас оқыту
105. алгоритм симуляции отжига күйдіруді cимуляциялау алгоритмі
106. симуляция/симулирование симуляция/ симуляциялау
107. слайдер слайдер
108. граф «мир тесен» (маленький 

мир)
«шағын әлем» графы

109. смартфон смартфон
110. сглаживание тегістеу
111. плавный пуск жайлап іске қосу
112. функция Softmax Softmax функциясы

113. программная инженерия бағдарламалық инженерия
114. программная лицензия бағдарламалық лицензия
115. солнечный фотоэлемент күн фотоэлементі
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116. твердотельный накопитель қаттыденелі жинауыш (ssd)
117. алгоритм сортировки сұрыптау алгоритмі
118. измеритель уровня звука дыбыс деңгейін өлшегіш
119. алгоритм секционирования 

пространства
кеңістікті секциялау алгоритмі

120. обнаружение спама спамды анықтау
121. спам-емейл спам-емейл
122. разреженная матрица сирек матрица
123. пространственно-временное 

мышление
кеңістіктік-уақыттық ойлау

124. анализатор спектра спектр талдағышы
125. речевой корпус сөз корпусы
126. распознавание речи сөзді тану
127. синтез речи сөз синтезі
128. датчик скорости жылдамдық датчигі
129. сфера сфера (жасанды инт.)
130. импульсная нейронная сеть 

(инс)
импульсті нейрондық желі (инж)

131. электронная таблица электрондық кесте
132. цепное колесо тізбекті доңғалақ
133. квадрат квадрат
134. стек стек
135. стандартное отклонение стандартты ауытқу
136. начальный символ бастапқы символ
137. матрица перехода состояний жай-күйдің өту матрицасы
138. модель пространства состояний жай-күй кеңістігінің моделі
139. статистика статистика
140. слово состояния процессора 

(ссп)
процессордың жай-күй сөзі (ссп)

141. сталь болат
142. стеганография стеганография 
143. реакция на ступенчатое 

воздействие
сатылы әсерге реакция

144. cтереоскопическое зрение стереоскопиялық көру
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145. стохастическое дифферен-
циальное уравнение

стохастикалық дифференциялық 
теңдеу

146. стохастический 
градиентный спуск

стохастикалық градиетті түсіру

147. дистанция по прямой линии түзу сызық бойымен арақашықтық

148. стратифицированный отбор стратификацияланған іріктеу
149. стресс стресс

150. строка жол
151. сильный искусственный 

интеллект
күшті жасанды интеллект

152. 3d-сканер 
структурированного света

құрылымдалған жарықтың 
3d-сканері

153. шпилька түйрегіш
154. вычитание азайту (матем.)
155. методы опорных векторов тірек векторлар әдістері
156. компонент поверхностного 

монтажа
беттік монтаждау компоненті

157. капитализм наблюдения бақылау капитализмі

158. переключатель қайта қосқыш
159. символическая интеграция символдық интеграция
160. синапс синапс
161. синхронный синхронды; ілеспе
162. синтетические данные синтетикалық деректер
163. системная биология жүйелік биология
164. планшетный компьютер планшет компьютер
165. тактильный датчик тактильді датчик
166. мерная лента өлшеу таспасы
167. таксономия таксономия
168. телездравоохранение теледенсаулық
169. телеприсутствие телеқатысу
170. датчик температуры температура датчигі; температура 

сезбегі
171. временные рассуждения уақыттық пайымдаулар
172. тензор тензор
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173. терминальное состояние терминалды ахуал
174. терминальный символ терминалды символ
175. условие прекращения тоқтату шарты
176. текстовый корпус мәтін корпусы
177. доказательство теоремы теорема дәлелдемесі
178. тепловой шум жылу шуылы
179. термография термография
180. уменьшенное изображение кішірейтілген кескін
181. временный домен уақытша домен
182. временной интервал уақыт интервалы 
183. временная инвариантность уақыт инвариантылығы
184. анализ временных рядов уақыт қатарларын талдау
185. time-of-flight камера time-of-flight камерасы 
186. олово қалайы
187. титан титан
188. токен токен
189. тональное отображение тональдік бейнелеу
190. панель инструментов құралдар панелі

191. момент силы күш моменті
192. датчик момента силы күш моменті датчигі
193. коэффициент нелинейных 

искажений (кни) 
бейсызықты бұрмалаулар 
коэффициенті

194. сенсор касания жанасу сенсоры 

195. сенсорный экран сенсорлы экран
196. ошибка слежения қадағалау қатесі
197. передача модели обучения оқыту моделін тарату 
198. трансформатор трансформатор
199. матрица перехода өту матрицасы
200. коэффициент пропускания өткізу коэффициенті 
201. задача коммивояжера коммивояжердің міндеті
202. обход дерева дарақ аралап шығу 
203. истинно отрицательный шын теріс
204. истинно положительный шын оң
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205. таблица истинности ақиқаттық кестесі
206. настройка баптау
207. машина тьюринга тьюринг мәшинесі
208. ультразвуковой датчик ультрадыбыстық датчик
209. безусловная вероятность шартсыз ықтималдылық
210. недообучение жеткіліксіз оқыту
211. неопределенная система анықталмаған жүйе
212. источник бесперебойного 

питания (ибп)
үздіксіз қуат  көзі (үқк)

213. беспилотный летательный 
аппарат (бла)

пилотсыз ұшу аппараты 

214. беспилотные наземные 
машины (снт)

пилотсыз жерүсті мәшине (sugv)

215. целое без знака белгісі жоқ бүтін
216. обучение с учителем жетекпен оқыту
217. обучение без учителя жетексіз оқыту
218. обновление жаңарту
219. апдейт апдейт
220. загрузить жүктеу
221. пользовательский интерфейс пайдаланушы интерфейсі
222. электронная лампа электрондық шам
223. флюгер флюгер
224. привод с переменным 

импедансом
айнымалы  импедансты жетек

225. векторный анализ векторлық талдау

226. векторная графика векторлық графика
227. система управления версиями версияларды басқару жүйесі 
228. удаленный ассистент  қашықтағы ассистент 
229. виртуальный ассистент виртуал ассистент

230. виртуальная реальность виртуалды шындық
231. граф видимости көріну графы 
232. визуальное программирование визуалды бағдарламалау
233. мониторинг жизненно 

важных показателей
аса маңызды көрсеткіштер 
мониторингі (жасанды интел.)
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234. осциллятор, регулируемый 
напряжением

кернеумен реттелетін осциллятор

235. воксель воксель
236. сторожевой таймер күзетуші таймер
237. гидроабразивная резка гидроабразивтік кесу
238. вейвлет вейвлет 
239. вейвлет-преобразование вейвлет-түрлендіру
240. слабый искусственный 

интеллект
әлсіз жасанды интеллект

241. браузер браузер
242. история просмотра веб-страниц веб-парақшаларды қарап шығу тарихы 
243. поисковый робот іздеуіш робот 
244. веб-краулер веб-краулер
245. веб-хостинг веб-хостинг
246. веб-сервер веб-сервер
247. веб-сайт веб-сайт
248. глобальная вычислительная 

сеть 
жаһандық есептеуіш желі

249. ветряная турбина желтурбина
250. беспроводная сенсорная сеть сымсыз сенсорлы желі
251. текстовый процессор мәтіндік процессор
252. рабочая станция жұмыс стансасы
253. гаечный ключ гәйкі кілті
254. защита от записи жазып алудан қорғау
255. стабилитрон стабилитрон 
256. диод зинера зинер диоды
257. нулевой входной отклик нөлдік кіріс көрінісі

258. 0day / угроза нулевого дня 0 day / нөлдік күн қаупі
259. обучение нулевой попыткой нөлдік талпыныспен үйрену
260. игра с нулевой суммой нөлдік сомамен ойын

Әскери іс саласының терминдері
261. специальные формирования арнаулы құралымдар
262. оперативное оборудование 

территории
аумақты жедел жабдықтау
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263. территориальные войска аумақтық əскерлер
264. специальное развертывание 

территориальных войск
аумақтық əскерлерді арнайы 
өрістету

265. территориальные органы 
территориальных войск

аумақтық әскерлердің аумақтық 
органдары

266. аппарат военного атташе əскери атташе аппараты
267. органы военного управления əскери басқару органдары
268. единая военно-техническая 

политика
бірыңғай әскери-техникалық саясат

269. органы военной разведки əскери барлау органдары
270. Вооруженные Силы 

Республики Казахстан
Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштері

271. оборонные исследования қорғаныстық зерттеулер
272. состояние войны соғыс жағдайы
273. военное время соғыс уақыты
274. тыл тыл
275. боевые действия ұрыс қимылдары
276. вооруженный конфликт қарулы жанжал  
277. самодостаточная 

группировка войск
жеткілікті қамтылған әскерлер топ-
тамасы 

278. стратегическое развертывание 
Вооруженных Сил

Қарулы Күштерді стратегиялық 
өрістету

279. войсковое стрельбище әскери атыс алаңы
280. воздушный авиационный 

полигон
әуе авиациялық полигоны 

281. тропа разведчика барлаушы соқпағы
282. мишенное поле нысана алаңы
283. рубеж открытия огня атысты бастау шебі 
284. рубеж прекращения огня атысты тоқтату шебі
285. тактическое поле тактикалық алаң
286. танковая директриса танк директрисасы
287. танковый огневой городок танк атыс қалашығы 
288. танкострелковая тренировка танкіден атып машықтану 
289. огнестрельное оружие атыс қаруы
290. газовое оружие газды қару
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291. оборот оружия қару айналымы
292. метательное оружие лақтырылатын қару 
293. продукция военного назначения әскери мақсаттағы өнім
294. военные риски әскери тәуекелдер
295. воинские сборы әскери жиындар
296. войсковая стажировка әскери тағылымдама
297. воспитанник тәрбиеленушi
298. всеобщее военное обучение жалпыға бiрдей әскери оқыту
299. запас военнообязанных әскери міндеттілердің запасы

300. проверочные сборы тексеру жиындары
301. призывной участок шақыру учаскесi
302. призывной пункт шақыру пунктi
303. пребывание в запасе запаста болу
304. сборный пункт жиын пунктi
305. специальные сборы арнаулы жиындар
306. срочная воинская служба мерзiмдi әскери қызмет

307. военный билет əскери билет

308. военный интерн əскери интерн
309. военная интернатура əскери интернатура

310. военная кафедра əскери кафедра
311. срок воинской службы əскери қызмет мерзімі
312. увольнение с воинской службы əскери қызметтен шығару
313. улан ұлан
314. работы военного назначения әскери мақсаттағы жұмыстар
315. услуги военного назначения әскери мақсаттағы көрсетілетін 

қызметтер
316. военные представительства әскери өкілдіктер
317. военно-техническая помощь әскери-техникалық көмек
318. военно-техническое 

сотрудничество
әскери-техникалық ынтымақтастық

319. оборонная промышленность қорғаныс өнеркәсібі
320. оборонно-промышленный 

комплекс
қорғаныстық-өнеркәсіптік кешен
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321. государственный оборонный 
заказ

мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс

322. угол тангажа тангаж бұрышы
323. угроза военной безопасности әскери қауіпсіздік қатері 
324. удар с фланга қапталдан соққы беру
325. удар штыковой сүңгiмен соққы беру
326. ударная авиация соққы беретін авиация
327. узел обороны қорғаныс торабы
328. унитарный выстрел бірыңғай оқ ату
329. унитарный патрон біркелкі патрон 
330. управление боем ұрысты басқару 
331. управление войсками әскерлердi басқару

332. управляемая мина басқарылатын мина
333. управляемая ракета басқарылатын зымыран
334. уровень захвата басып алу деңгейі
335. усиленная охрана күшейтiлген күзет
336. усиленная часть күшейтiлген бөлiм
337. учебный полет оқу-жаттығу ұшуы
338. учебный пункт оқу-жаттығу пункті
339. учебный центр оқу-жаттығу орталығы
340. факторы войны соғыс факторлары
341. фетр фетр
342. флагшток тутұғыр
343. флотилия флотилия
344. флюгер флюгер
345. форма маневра маневр нысаны
346. фронтовая авиация майдан авиациясы
347. фронтовик майдангер
348. фугас фугас
349. фугасная мина фугасты мина
350. фузея білтелі мылтық
351. фуражка фуражка

352. характер боя ұрыс сипаты
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353. химическая тревога химиялық дабыл
354. химик-разведчик химик-барлаушы 
355. химическая авария химиялық авария
356. химические войска химиялық әскерлер
357. химические боеприпасы химиялық оқ-дәрі
358. химический контроль химиялық бақылау
359. химический удар химиялық соққы 
360. химическое наблюдение химиялық байқау
361. химическое нападение химиялық шабуыл 

362. химическое обеспечение химиялық қамтамасыз ету
363. химическое оружие химиялық қару
364. холодное оружие суық қару

365. цель наземная жерүстi нысана 
366. цель подвижная жылжымалы нысана

367. цикл стрельбы оқ ату циклі
368. цифровой код цифрлық код
369. цифровой сигнал цифрлық сигнал 
370. часовой наружный сыртқы сақшы

371. часовой у заставы заставадағы сақшы
372. шинель шинель
373. шлемофон шлемфон
374. шомпол сүмбi
375. штурман штурман
376. штурманская служба штурмандық қызмет
377. штурмовик шабуылшы 

378. щит орудийный қару қалқаны

379. щит пулемета пулемет қалқаны
380. щит стрелковый атыс қалқаны

381. эвакуационный госпиталь эвакуациялық госпиталь
382. эвакуационный пункт эвакуациялық пункт
383. экипаж экипаж
384. экспедиционные войска экспедициялық әскерлер
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385. эргатическая система эргатикалық жүйе
386. эскадра эскадра
387. эскадренный миноносец эскадралық мина тасығыш
388. эскадрилья эскадрилья
389. эшелон эшелон
390. эшелонирование войск әскерлердi эшелондау
391. ядерная мина ядролы мина 
392. ядерное взрывчатое вещество ядролық жарылғыш зат
393. ядерная авария ядролық авария 
394. ядерная бомба ядролы бомба  
395. ядерное разоружение ядролық қарусыздану 
396. ядерно-минные заграждения ядролы-миналық бөгеттер
397. ядерный боеприпас ядролы оқ-дәрі 
398. ядовитый газ улы газ
399. ячейка стрелковая атыс ұяшығы

Қазақстан Республикасы Ұлттық банк ұсынған терминдер
400. цена страйк опциона опционның страйк бағасы
401. кэшбэк кэшбэк
402. биткойн биткойн
403. нода нод
404. блокчейн блокчейн
405. фидуциарные деньги, 

фиатные деньги
фидуциялық ақша, фиаттық ақша

406. майнинг майнинг
407. чистый приток капитала капиталдың таза әкелінуі
408. краудсорсинг краудсорсинг
409. чистый приток капитала капиталдың таза әкелінуі
410. финансовое поведение қаржылық әрекет
411. риск-аппетит организаций ұйымның тәуекел дәрежесі 
412. ранжирование данных деректерді ранжирлеу 
413. эскалация вопроса мәселенің ушығуы 

Жеке тұлға ұсынған термин

414. домофон үйфон
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
 РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ 

2021 ЖЫЛҒЫ 19 ҚАРАШАДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА 
БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР

ЖЕКЕ ТҰЛҒА ҰСЫНҒАН ТЕРМИН
Орыс тілінде Қазақ тілінде

1. борщ борщ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ 

ЖӘНЕ РЕФОРМАЛАР АГЕНТТІГІ 
ҰЛТТЫҚ СТАТИСТИКА БЮРОСЫ ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР

2. креативная экономика креативті экономика
3. густота перевозок пассажиров жолаушылар тасымалының 

тығыздығы
4. статистика ценовых 

сопоставлений
бағалық салғастырулар 
статистикасы

ӘСКЕРИ ІС САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
5. сигнальное оружие сигналдық қару
6. учебные сборы оқу-жаттығу жиындары
7. узел связи байланыс торабы
8. форма полевая далалық киім
9. цевье құндақ мойын
10. эскорт эскорт

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ
11. радиально-базисная функция радиал-базистік функция
12. алгоритм случайного леса кездейсоқ орман алгоритмі 
13. рандомизация рандомизация
14. трассировка лучей сәулелерді трассалау
15. обучение представлениям ұсыныстарға оқыту
16. упругость серпімділік
17. пластинчатая гидромашина тілімшелі гидромәшине
18. масштабно-инвариантное пре-

образование признаков (sift)
белгілерді масштабты-инвариантты 
түрлендіру (sift)

19. самовоспроизводящаяся 
машина

өздігінен өндіретін мәшине
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20. источник көз (жасанды инт.)
21. идентификация сәйкестендіру
22 идентификация спикера спикерді сәйкестендіру
23. погрешность стояночного 

состояния
тұрақтау жай-күй қателігі

24. опрос сұрау салу
25. выживание наиболее 

приспособленных
барынша бейімделгендердің тірі 
қалуы

26. символический искусственный 
интеллект

символдық жасанды интеллект

27. идентификация систем жүйелерді сәйкестендіру
28. идентификация местности жергілікті жерді сәйкестендіру
29. поток (искусствен.интел.) ағын (жасанды интел.)
30. резьбовая шпилька бұрамалы түйрегіш
31. времяпролетная камера уақытаралық камера
32. передаточная функция беріліс функциясы
33. неопределенность белгісіздік
34. переменная айнымалы
35. полупроводниковая пластина жартылай өткiзгiш тілімше
36. изготовление пластины тілімше жасау
37. вывод тұжырым (жасанды инт.)

ҚР ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ 
ҰСЫНҒАН ТЕРМИНДЕР

38. адрес подключения қосылу мекенжайы
39. боковая полоса безопасности қауіпсіздік бүйіржолағы
40. зона приземления и отрыва жерге қону және жерден көтерілу 

аймағы
41. антидемпфирование бәсеңдетуге қарсы
42. адаптивное крыло бейімделгіш қанат
43. автомат перекоса қиғаштату автоматы
44. вспомогательная силовая 

установка 
қосалқы күштік қондырғы

45. доплеровский измеритель ско-
рости и сноса 

жылдамдық пен ығысуды доплерлік 
өлшегіш 

46. засветка жарықтағыш
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47. истинная скорость шынайы жылдамдық
48. захват воздушного судна әуе кемесін басып алу
49. посадочная дистанция қону қашықтығы
50. огни высокой интенсивности қарқындылығы жоғары шамдар 
51. поступательная скорость ілгерілемелі жылдамдық
52. система сигнализации 

опасного сближения самолёта 
с землёй

ұшақтың жерге қауіпті қашықтыққа 
жақындауының дабылбелгі жүйесі

53. приаэродромная территория әуеайлақ маңындағы аумақ  
54. классификация массы 

летательного аппарата
ұшу аппаратының салмағын жіктеу

55. инспекторское предписание инспекторлық нұсқама
56. противообледенительная 

жидкость
мұздануға қарсы сұйықтық

57. буксировщик сүйрегіш
58. установка воздушного запуска ауамен іске қосу қондырғысы
59. светосигнальный жилет жарық-сигналды кеудеше
60. светоотражающий жилет жарық шағылдырғыш кеудеше
61. принимающий орган қабылдаушы орган
62. точность системы жүйенің дәлдігі
63. соглашение ads ads келісімі
64. обслуживание ads ads қызмет көрсету
65. служба ads ads қызметі
66. вторичный радиолокатор қайталама  радиолокатор
67. вторичный обзорный 

радиолокатор (ворл)
қайталама шолу радиолокаторы 
(қшрл)

68. двусторонняя связь 
«воздух-земля»

екіжақты «әуе-жер» байланысы

69. контролирующая радиостан-
ция двусторонней связи «воз-
дух-земля»

екіжақты «әуе-жер» байланысын 
бақылаушы радиостанса

70. плита тақта
71. поверхность беткі; үсті; бет
72. поперек кесе-көлденең
73. перила таяныш
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74. парапет парапет
75. пень түбір
76. подпорная стенка тіреу қабырға
77. пойма жайылма
78. пересечь кесіп өту
79. приемка қабылдап алу
80. песчано-гравийная смесь құм-қиыршықтас қоспасы
81. покрытие жабын
82. промежуток аралық
83. перечень закупаемых работ сатып алынатын жұмыстар тізбесі
84. премыкание жанасу
85. пересечения қиылысу 
86. привлечь тарту
87. полотно (дорожн.) төсем (жол)
88. переправа өткел
89. приоритет басымдық
90. первоначальный бастапқы
91. плужной отвал түрендік үйінді
92. продукция среднего и 

высокого передела
орта және жоғары қайта бөлу өнімі

93. товары верхних и нижних 
переделов

жоғары және төменгі қайта бөлу 
тауарлары 

БАҚ САЛАСЫ ТЕРМИНДЕРІ
94. сетевое издание желілік басылым
95. новостная лента жаңалықтар таспасы
96. интернет-дайджест интернет-дайджест
97. телетрафика телетрафик
98. перехват информации ақпаратты ұстап қалу
99. шапка бас тақырып 
100. барабан барабан
111. отбивка бөлінім
112. онлайн-платформа онлайн-платформа
113. медиазамер медиаөлшем
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114. эфирное-аналоговое 
телевидение 

эфирлік-аналогтік телевидение

115. парольно-ключевая система құпиясөз-кілт жүйесi
116. блог-платформа блог-платформа
117. телегазета телегазет
118. медиаплан медиажоспар
119. информационно-справочный 

материал
ақпараттық-анықтамалық материал

120. карандашная графика қарындаш графика 
121. буквенная, цифровая, 

графическая информация 
әріптік, цифрлық, графикалық 
ақпарат

122. информация с ограниченным 
доступом 

қолжетімділігі шектеулі ақпарат

123. интернет-портал открытых 
данных 

ашық деректер интернет-порталы

124. обладатель информации ақпарат иеленуші
125. антрефиле антрефиле
126. апрош апрош
127. астротерфинг астротерфинг
128. видеоряд бейнеқатар
129. висячая строка жетімжол
130. врез ойма
131. вычитка сүзгіоқу
132. периодическое издание мерзімді басылым
133. печатное издание баспа басылымы
134. интершум интершуыл
135. кернинг кернинг
136. клоакинг клоакинг
137. клоакер клоакер
138. консервы консерві
139. лайф лайф
140. лайф-ту-тейп лайф-ту-тейп
141. лид лид
142. макрейкер (макрекер) макрейкер (макрекер)



Ресмиет

22

143. мертвая картина жансыз көрініс 
144. момент неигры ұрымтал сәт
145. моменталист ұрымталшы
146. ассоциативный монтаж ассоциациялы монтаж
147. клиповый монтаж клиптік монтаж
148. линейный (аналоговый) монтаж сызықтық (аналогтық) монтаж
149. нелинейный (цифровой) монтаж бейсызықтық (цифрлы) монтаж
150. параллельный монтаж қатарлас монтаж
151. смешанный монтаж аралас монтаж
152. петля (петличка) ілмек
153. панорама панорама
154. пилот (журн.) қанатқақты (журн.)
155. план (журн.) көрініс (журн.)
156. дальний план (журн.) қашықтағы көрініс (журн.)
157. крупный план (журн.) ірі көрініс (журн.)
158. макроплан (журн.) макрокөрініс (журн.)
159. общий план (журн.) жалпы көрініс (журн.)
160. подводка елеңдетпе 
161. ракурс ракурс
162. раскадровка кадрлау
163. специальный репортаж арнайы репортаж
164. сетка кесте
165. форточка (журн.) бостор (журн.)
166. фотобанк фотоқор
167. масс-медиа масс-медиа
168. медиаисследование медиазерттеу
169. проба-медиа медиа-сынама
170. медиапланирование медиажоспарлау 
171. медиа рынок медиа нарығы
172. модульная реклама модульдік жарнама
173. опрос населения тұрғындарға сұрау жүргізу
174. прессовый опрос баспасөз сауалнамасы
175. рубрика айдар
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176. подрубрика айдарша 
177. раздел бөлім 
178. редакторская статья редакторлық мақала
179. срок публикации жариялау мерзімі
180. строчное объявление жолма-жол хабарландыру
181. тираж таралым
182. формат издания басылым пішімі
183. баннер баннер
184. баннерная сеть баннерлік желі
185. цифровая приставка цифрлық жалғама
186. телетекст телемәтін
187. фрилансер фрилансер
188. маркетинговая коммуникация маркетингтік коммуникация
189. медиакит медиакит
190. медиа-носитель медиа тасымалдаушы
191. медийная (дисплейная) реклама медиа (дисплейлік) жарнама
192. хештег хештег
193. мета теги метатегтер
194. минус-слова минус-сөздер
195. многоканальная последова-

тельность
көпарналы дәйектілік

196. мониторинг публикаций в 
прессе

баспасөздегі жарияланымдар 
мониторингі

197. мультилендинг мультилендинг
198. невербальное общение бейвербал қарым-қатынас
199. нейромаркетинг нейромаркетинг
200. ньюсмейкер ньюсмейкер
201. обзорная статья шолу мақала
202. область воздействия әсер ету аймағы
203. обратная коммуникативная 

связь
кері коммуникациялық байланыс

204. общественное настроение қоғамдық көңіл-күй
205. общественное мнение қоғамдық пікір
206. открытая общественность ашық жұртшылық
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207. операторы ключевых слов тірек сөздер операторы
208. оптимизация конверсии конверсияның оңтайландырылуы
209. основной текст негізгі мәтін
210. ответная реакция кері реакция
211. паблик-рилейшнз қоғаммен байланыс
212. похожая аудитория ұқсас аудитория
213. первичная аудитория бастапқы аудитория

214. пересекающаяся аудитория қиылысатын аудитория
215. первичная информация бастапқы ақпарат
216. перелинковка сілтемелеу
217. печатная реклама баспа жарнама
218. плоттер плоттер
219. графопостроитель графөрнектеуіш
220. поисковый ретаргетинг іздеуді қайта жоспарлау
221. полиэкран полиэкран
222. получатель алушы
223. реципиент реципиент
224. адресат адресат
225. представитель целевой ауди-

тории обращения
хабарламаның мақсатты 
аудиториясының өкілі

226. пользовательский контент пайдаланушылық мазмұн
227. помехи (шумы) бөгеуіл (шуыл)
228. посещаемость (трафик) қатысым (трафик)
229. посттестирование кейінгі тестілеу
230. прайм-тайм прайм-тайм
231. пресс-конференция баспасөз конференциясы
232. препринт препринт
233. приобретение авторских прав авторлық құқықты иелену
234. PR (пиар) обращение PR (пиар) үндеу
235. PR (пиар) сообщение PR (пиар) хабарлама
236. ранжирование сайтов сайттарды саралау
237. рейтинг совокупный (валовый) жиынтық (жалпы) рейтинг
238. страница входа кіру беті
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239. страница выхода шығу беті
240. фейк фейк
241. хайп хайп
242. аутрич аутрич

СӘУЛЕТ ӨНЕРІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
243. галечник ірі малтатас
244. галтель галтель
245. гранулятор түйірлегіш
246. грязевик лайұстар
247. гусек қазмойын
248. дозатор дозатор
249. дозирование мөлшерлеу
250. дымник түтіндік
251. дынька қауынжиек
252. ендова шатырнауа
253. жаровня шоқпеш
254. жарток шоқжаппа
255. железняк тастемір
256. железоотделитель темірбөлгіш
257. жердь сырғауыл
258. жироуловитель майтұтқы
259. забойник тығындауыш
260. заболонь шелқабық
261. забор дуал
262. заворина тиек
263. закреп бекіткіш
264. замазка жақпа
265. замес илем
266. засов сұқпа
267. застройщик құрылыс салушы
268. затирка тегістеу
269. землесос топырақсорғыш
270. землечерпалка жерқазғыш
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271. зенкование үңгіштеу
272. змеевик иіртүтік
273. зодчество сәулеткерлік
274. зодчий сәулеткер
275. золокерамика күлқыш
276. золошлак күлқож
277. зольник күлдік
278. зонт-козырек күнқағар шатыр
279. иглофильтр инесүзгі
280. известогаситель әксөндіргіш
281. измельчаемость ұсақталғыштық
282. калитка ергенек
283. камелек тасошақ
284. каменщик тас қалаушы
285. кант көмкерме
286. кладка қалау
287. коловорот қолбұрғы
288. коротыш келтек
289. корыто астау
290. кровельщик шатыршы

291. кромка жиек
292. кругляк жұмырағаш
293. крыша шатыр
294. купорос тотияйын
295. ливнеспуск нөсерағар
296. лом (инструмент) сүймен (сайман)
297. лопасть қалақ
298. лоток науа
299. маляр сырлаушы
300. маркиза күнқалқа
301. мастерок қалақша
302. мерзлота тоң
303. метопа өрнектас
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304. мешалка араластырғыш
305. модульон кемертірек
306. мозаика мозаика
307. молниезащита жайқорған
308. молниеотвод жайтартқыш
309. молниеприемник жайқабылдағыш
310. молот балға
311. морозильник мұздатқыш
312. надрез тілік
313. наковальня төс
314. наполнитель толтырғыш
315. насадка саптама
316. насечка кертпе
317. настил төсем
318. насыпь үйме
319. натек (дефект малярных 

работ)
сауыс (сырлау жұмыстарының 
ақауы)

320. нервюра әшекейқабырға
321. обвал опырылым
322. обогреватель жылытқыш
323. обойма құрсама
324. обрешетка торлама
325. обруч (строит.) құрсау (құрылыс)
326. обшивка қаптама 
327. озеленение көгалдандыру
328. оправка (инструмент) түзеткіш (құрал)
329. опреснитель тұщытқыш
330. осветлитель мөлдірлеткіш
331. особняк жекежай
332. отбелка ағарту
333. отбельщик ағартқыш
334. отделка әрлеу
335. отощитель «аздырғыш»
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336. охлупень жалбөрене
337. оштукатуривание сылау
338. парник көшетжай
339. пароизоляция буоқшаулау
340. паропреобразователь бутүрлендіргіш
341. паропровод буқұбыр
342. паропрогрев бумен жылыту
343. парус желкен
344. патрубок келте құбыр
345. перекладина кесе ағаш
346. перекресток қиылыс
347. перекрытие аражабын
348. перемычка маңдайша
349. переходник ауыстырғыш
350. перила таяныш
351. пескозащита құмқорған
352. песколовка құмтұтқыш
353. пескоструйка құмбүріккіш
354. песок құм
355. песочница құмсалғыш
356. песчаник құмтас
357. пила ара
358. пила-ножовка қолара
359. пинакль мұнараша
360. плинтус плинтус
361. плитняк тақташатас
362. плоскогубцы атауыз
363. плотоход салайдағыш
364. плывун қорыс
365. погреб жерқойма
366. погрузка жүк тиеу
367. подбалочник сүйеу арқалық
368. подбойка шойбалға



29

Ресмиет

369. подкос сүйеме
370. подоконник терезе ернек
371. пылеуловитель шаңтұтқыш
372. подпора сүйеу
373. подстанция қосалқы стансы
374. подстилка төсеніш
375. подтоварник төсем бөрене
376. подъезд кіреберіс
377. пол еден
378. полирование жылтырату
379. половица едентақтай
380. полосность жолақтық
381. полотнище жайматөсем
382. поручень тұтқа
383. порядовка (инструмент) қатарлағыш (құрал)
384. посыпка сеппе
385. потек айғыз
386. потолок төбе
387. правѝло түзеткі
388. прируб кеспек
389. проволока сым
390. проектировщик жобалаушы
391. проем ойық
392. прослойка қабатша
393. просев еленді
394. просадка шөкпе
395. пустошовка қуыс жік
396. пылеосадитель шаңшөктіргіш
397. пылеотделитель шаңажыратқыш
398. пылесборник шаңжинағыш
399. пылеувлажнитель шаңдымдағыш
400. пылеуловитель шаңтұтқыш
401. разбавитель сұйылтқыш
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402. развилка айырық
403. разгрузчик жүктүсіргіш
404. разжижитель сұйықтандырғыш
405. размягчение жұмсарту
406. распор керме
407. растекаемость жайылғыштық
408. растекатель жайылдырғыш
409. резак кескіш
410. ригель беларқа
411. свод тоғыспа
412. сито елек
413. скоба қапсырма шеге
414. скребок қырғыш
415. сопло шүмек
416. стеклорез әйнеккескіш
417. стекольщик әйнекші
418. стена қабырға

419. стропила итарқа
420. струг жонғы
421. стружка жоңқа
422. стяжка тұтастырғыш
423. суглинок саздақ
424. супесь құмайт
425. сушила кептіргіш
426. теплоизоляция жылуоқшаулағыш
427. толь қарақағаз
428. топка оттық
429. топор балта
430. угольник (инструмент 

штукатурный)
бұрыштауыш (сылақ құралы)

431. умывальник қолжуғыш
432. фундамент ipгeтac
433. холст кенеп
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434. хомут қамыт
435. цепь шынжыр
436. чека мұрындық
437. чекан безеубас
438. черепица жабынқыш
439. шарнир топса
440. шлак қож
441. шпагат кендіржіп
442. шуровка көсеу
443. автовокзал автовокзал
444. автогараж автогараж
445. автокар автокар
446. автожижеразбрасыватель автосұйықтықшашқыш
447. территория благоустроенная абаттандырылған аумақ
448. благоустройство абаттандыру
449. давление абсолютное абсолют қысым 
450. автолесовоз автоағаштасығыш
451. автотележка автоарба
452. автобаза автобаза
453. автобетономешалка автобетонараластырғыш
454. автобетоносмеситель автобетонқоспалауыш
455. автобетоновоз автобетонтасығыш
456. сварка автогенная автогенді пісіру
457. автогидроочистка автогидротазалау
458. автокартограф автокартограф
459. бетон автоклавный автоклавты бетон
460. бетон автоклавный ячеистый автоклавты кеуек бетон
461. автоклав тупиковый тұйық автоклав
462. пенобетон неавтокланый автоклавталмаған көбікбетон 
463. автоклав проходной өтпелі автоклав
464. автоксилогравюра автоксилогравюра
465. автосмазка автомайлау
466. автопуск автоматтық іске қосылу
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467. автоспуск автоматтық істен шығару
468. автокомпенсация автоөтем
469. парк автотранспортный автокөлік паркі
470. автокомпрессор автокомпрессор 
471. автопрокладчик автотөсегіш
472. автотрансформатор автотрансформатор
473. аглопорит аглопорит
474. заполнитель аглопоритный аглопоритті толтырғыш
475. агора агора
476. комплекс агропромышленный агроөнеркәсіп кешені 
477. бак белильный ағартқыш бак
478. отбелка ағарту
479. дверь деревянная ағаш есік
480. свая деревянная ағаш қада
481. каркас деревянный ағаш қаңқа
482. канал лесосплавный ағаш ағызу арнасы
483. вязка столярная ағаш байламы
484. облицовка столярная ағаш қаптама
485. топор плотничный ағаш ұсталық балта
486. работы плотничные ағаш ұсталық жұмыстар
487. бочка деревянная ағаш бөшке
488. изделия столярные ағаш бұйымдары
489. клей столярный ағаш желімі
490. кокора айырбақан
491. дизайн-радиатор деревянный ағаш дизайн-радиатор 
492. поручень деревянный ағаш тұтқа
493. порядовка деревянная ағаш қатарлағыш
494. масса древесная сүрек массасы 
495. масса древесноволокнистая ағаш-талшықты масса
496. верстак столярный ағаш өңдеу шеберүстелі
497. древесный пластик сүрек пластик
498. древесно-слоистый пластик сүрек-қабат пластик
499. стойка деревянная ағаш таған
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500. плита древесная сүрек тақташа
501. доска древесная сүрек тақтай
502. древесное волокно сүрек талшығы
503. поддон деревянный ағаш табандық
504. колотушка деревянная ағаш тоқпақ
505. обрешетка деревянная ағаш торлама
506. настил деревянный ағаш төсем
507. обои древесные ағаш тұсқағаз
508. стык плотничный ағаш жымы
509. пробка деревянная ағаш тығын
510. древесная опилка сүрек жоңқасы 
511. шпунт деревянный ағаш шпунты
512. плита древесно-стружечная сүрекжоңқалы тақташа
513. плита древесно-опилочная сүрекжоңқалы тақташа
514. плита древесно-слоистая сүрекқатпарлы тақташа
515. плита древесно-волокнистая сүректалшықты тақташа 
516. склад лесоматериалов ағаш материалдар қоймасы
517. деревоплита ағаштақташа
518. подмости деревянные ағаш мінбе
519. раскладка деревянная ағаш жайылма
520. текущий ремонт ағымдағы жөндеу
521. воздух приточный ағын ауа
522. темп потока ағын қарқыны
523. параметры потока ағын параметрлері
524. мостик акустический акустикалық көпірше
525. бугорки (дефект штукатурки) бұдырлар (сылақ ақауы)
526. тетива адырна
527. шлифовать (строительн.) тегістеу (құрылыс)
528. шкурка шлифовальная тегістеуіш сыдырғы
529. порошок шлифовальный тегістеуіш ұнтақ
530. поверхность отшлифованная тегістелген бет
531. плита шлифованная тегістелген тақташа
532. фактура шлифованная тегістелген фактура
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533. стекло шлифованное тегістелген әйнек
534. барабан шлифовальный тегістегіш барабан
535. колодка шлифовальная тегістегіш қалып
536. балка разъемная ағытпалы арқалық
537. подогреватель разъемный ағытпалы жылытқыш 
538. барабан разъемный ағытпалы барабан
539. блок отсоединенный ажыратылған блок
540. кровля малоуклонная азеңісті жабын
541. наполнитель активный белсенді толтырғыш
542. наполнитель малоактивный белсенділігі төмен толтырғыш
543. здания гражданские азаматтық ғимарат
544. строительство гражданское азаматтық құрылыс
545. айван айван
546. дверь распашная айқарма есік
547. ворота распашные айқарма қақпа
548. окно распашное айқарма терезе
549. арматура перекрестная айқаспа арматура
550. связи перекрестные айқаспа байланыстар
551. раскосы перекрестные айқаспа қиғаш тіреулер
552. конструкции перекрестно-

ребристые
айқаспа қырлы конструкциялар

553. бур крестовый айқыш бұрғы
554. кладка крестовая айқыш қалау
555. решетка крестовая айқыш тор
556. система зонная аймақтық жүйе
557. водопровод зонный аймақтық суқұбыр
558. фактура зеркальная айна фактура
559. стекло зеркальное айна әйнек
560. саркофаг саркофаг
561. обтеска шауып тегістеу 
562. накатка валиком білікшемен айналдыру 
563. канал обводной айналма арна
564. канал кольцевой воздушный айналма ауа арнасы
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565. печь вращающаяся айналма пеш 
566. водопровод оборотный айналымды суқұбыр
567. сетка вращающаяся айналма тор
568. бурение вращательное айналмалы бұрғылау 
569. форсунка вращающаяся айналма бүріккіш 
570. система оборотная айналымды жүйе
571. вода циркуляционная циркуляциялық су
572. балансир кривошипа қосиін теңгергіші 
573. система циркуляционная циркуляциялық жүйе
574. циркуляционный канал циркуляциялық арна
575. насос циркуляционный циркуляциялық сорғы
576. нагрузка критическая шекті жүктеме
577. зона преимущественного 

развития
басым даму аймағы

578. барабан делительный бөлгіш барабан
579. развилка айырық
580. акант акант
581. лоток акведука сужетек науасы
582. аклинальный аклинал
583. акрополь акрополь
584. зал актовый акт залы
585. деформация активная белсенді деформация
586. добавка активная минеральная минералды белсенді үстеме
587. асбест актинолитовый актинолит асбесі
588. комфорт акустический акустикалық жайлылық
589. облицовка акустическая акустикалық қаптама
590. штукатурка акустическая акустикалық сылақ
591. плита акустическая акустикалық тақташа
592. потолок акустический акустикалық төбе
593. белый пигмент ақ пигмент
594. портландцемент белый ақ портландцемент
595. оттиски бракованные ақаулы бедерлер
596. изделия бракованные ақаулы бұйымдар
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597. заготовка бракованная ақаулы даярлама
598. шов дефектный ақаулы жік
599. слиток бракованный ақаулы құйма
600. лист бракованный ақаулы табақ
601. кисть белильная ақтағыш
602. побелка ақтау
603. длиномер (лента) ұзындықөлшеуіш (таспа)
604. балка площадочная алаң арқалығы
605. испытание полевое далалық сынақ
606. конструкции площадок алаң конструкциялары
607. сооружение площадочное алаңдық құрылысжай
608. сооружение внеплощадочное алаңнан тыс құрылысжай
609. внеплощадочные сети алаңнан тыс желілер
610. алевролит алевролит
611. краска алкидная алкидті бояу
612. эмаль алкидная алкидті эмаль
613. альков алкуб
614. мегалиты меголит
615. сплав алюминиевый алюминий қорыптасы
616. рама алюминиевая алюминий жақтау
617. краска алюминиевая алюминий бояу
618. лист алюминиевый алюминий табақ
619. пудра алюминиевая алюминий ұлпасы
620. порошок алюминиевый алюминий ұнтағы
621. кирпич алюмосиликатный алюмсиликат кірпіш
622. алюмосиликат алюмсиликат
623. амбар қамба
624. амиант амиант
625. материал аморфный аморфты материал
626. материал акустический акустикалық материал
627. асбест-амфибол асбест-амфибол
628. амфипростиль амфипростиль
629. анаглиф анаглиф
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630. анамезит анамезит
631. анастилоз анастилоз
632. анаэробный процесс анаэроб процесс
633. ангидрит ангидрит
634. цемент ангидритовый ангидрит цемент
635. гипс ангидритовый ангидрит ғаныш
636. андезит андезит
637. мука андезитовая андезит ұн
638. камень андезитовый андезит тас
639. материал анизотропный анизотроп материал
640. оболочка анизотропная анизотроп қабық
641. головка анкерная анкер бастиегі
642. оголовок анкера анкер басы
643. колодка анкерная анкер қалып
644. стержень анкерный анкер өзек
645. лапа анкерная анкер табаны
646. плита анкерная анкер тақташа
647. опора анкерная анкер тірек
648. серьга анкерная анкер сырға

649. крюк анкерный анкер ілмек
650. анкеровка анкерлеу
651. фундамент анкерный анкер іргетас
652. свая анкерная анкер қада
653. балка анкерная анкер арқалық
654. крепь анкерная анкер бекіткіш
655. блок анкерный анкер блок
656. болт анкерный анкер бұран
657. анкона анкона
658. аннекс аннекс
659. ввод антенный антенналық енгізу
660. антигорит антигорит
661. антикомпенсатор антикомпенсатор
662. антипирен антипирен



Ресмиет

38

663. антистатик антистатик
664. антрвольт антрвольт
665. антресоль антресоль
666. анфилада анфилада
667. выпуск аварийный авариялық шығару
668. водосброс аварийный авариялық суқашыртқы
669. выход аварийный авариялық шығу 
670. арабески арабөрнек
671. перекрытие аражабын
672. высота перекрытия аражабын биіктігі 
673. плита перекрытия аражабын тақташасы
674. метод подъема перекрытий аражабын көтеру әдісі
675. панель перекрытия аражабын панелі
676. перегородка арақабырға
677. плита перегородочная арақабырға тақтасы
678. бревно пиловочное араланатын бөрене
679. пиленый лес аралап кесілген ағаш 
680. пиленый металл аралап кесілген металл
681. пиленый камень аралап кесілген тас 
682. крепь смешанная аралас бекітпе
683. мешалка араластырғыш
684. вал мешалки араластырғыш білігі
685. лопасть мешалки араластырғыш қалағы
686. арболит арболит
687. блок арболитобетонный арболитбетон блок 
688. аргиллит аргиллит
689. щелыга арки арка жоны
690. каркас арочный арка қаңқасы
691. контрфорс арочный арка қарсыкермесі
692. замок арки арка құлпы
693. вершина арки арка шыңы
694. пята арки арка табаны
695. перекрытие арочное аркалы аражабын
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696. рама арочная аркалы жақтау
697. арочный эффект аркалық әсер
698. бадья қауға
699. бадья водоотливная сутөккі қауға
700. бадья загрузочная тиегіш қауға
701. бадья крановая кран қауға
702. бадья опрокидная төңкергіш қауға
703. бадья породная таужыныс қауға
704. база градообразующая қалақұраушы база
705. база звеносборочная бунақжинаушы база
706. база измерительная өлшеу базасы
707. база литейная құю базасы 
708. базиликальный разрез базилик кесінді
709. бак белильный ағартқыш бак
710. бак весовой таразылық бак
711. бак водомерный суөлшеуіш бак
712. бак безнапорный тегеурінсіз бак

713. бак водонапорный суайдағыш бак
714. бак деаэраторный деаэраторлы бак
715. бак кислородный оттекті бак

716. бак растворный ерітінді бак
717. бак расширительный кеңейткіш бак 
718. бак сборный жинау багі
719. балка бистальная қосболат арқалық
720. балка гофрированная гофрленген арқалық
721. балка двухконсольная 

балка консольная
қосконсолді арқалық

722. балка двухстенная қосқабырғалы арқалық
723. балка килевая кильді арқалық
724. балка клеедощатая желімтақтайлы арқалық
725. балка клеефанерная желімфанерлі арқалық
726. балка коробчатого сечения қорапқима арқалық 
727. балка кровельная жабын арқалық
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728. балка ленточная таспа арқалық
729. балка монтажная монтаж арқалық
730. балка обетанированная бетондалған арқалық
731. балка подстропильная итарқа асты арқалығы
732. балка подфундаментная іргетасасты арқалығы
733. балка покрытия жабын арқалық
734. балка разрезная кесілмелі арқалық
735. балка разъемная ажырамалы арқалық;
736. балка распорная керме арқалық
737. балка распредилительная үлестіргіш арқалық
738. балка с волнистой стенкой иірімді арқалық
739. балка сборно-разборная құрастыру-бөлшектеу арқалығы
740. балка струннобетонная сымбетон арқалық
741. барьер противодождевой жаңбырға қарсы бөгеуіл
742. барьер противопожарный өртке қарсы бөгеуіл
743. барьер тепловой жылу бөгеуілі
744. барьер тепловой внутренний ішкі жылу бөгеуілі
745. бассейн брызгальный шашыратқыш бассейн 
746. бассейн контррегулирующий қайтареттегіш бассейн
747. бассейн обратный теріс бассейн
748. бассейн плескательный тайыз бассейн
749. башмак нивелирный нивелир башмақ
750. башмак опорный тірек башмақ
751. башня водонапорная қысымды су мұнарасы 
752. блок нагнетательный сықағыш блок
753. блок подоконный терезеасты блогы
754. боковые стойки дверной рамы босаға 
755. бровка облицовки қаптама жиегі
756. бровка откоса жақтау жиегі
757. ванта напрягающая кернеуші вант 
758. вентиль отводной ветки бұрма тармақ шұрасы
759. веранда остекленная әйнектелген веранда
760. веранда утепленная қымталған веранда 
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761. вес цепной ілініс салмағы
762. вещество заттек
763. взрывозащищенность жарылыстан қорғау
764. взрывоопасность жарылу қаупі
765. вибрирование бетонной смеси бетон қоспасын вибрациялау

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНЫҢ

2021 ЖЫЛҒЫ 10 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫНДА
БЕКІТІЛГЕН ТЕРМИНДЕР 

№ Орыс тілінде Қазақ тілінде
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 
ұсынған терминдер. Фармацевтика саласы терминдері

1. бумага проклеенная желімделген қағаз
2. бумага фильтровальная сүзгі қағаз
3. бумажная капсула қағаз капсула
4. бумажно-асбестовые фильтры қағаз-асбест фильтрлер
5. бумажный фильтр қағаз фильтр
6. бутонизация шанақтану
7. буферные системы буферлік жүйелер
8. быстротранспортировочные 

мембраны
жылдам тасымалданушы 
мембраналар

9. бюретка бюрет
10. бюреточная система бюреттік жүйе
11. вазелин вазелин
12. вазелин искусственный жасанды вазелин
13. вакуум-аппарат вакуум-аппарат
14. вакуумная сушка вакуумдық кептіру
15. вакуумное наполнение вакуумдық толтыру
16. вакуумный способ вакуумдық тәсіл

17. вакуум-сушильный шкаф вакуум-кептіргіш шкаф

18. вакуум-фильтр вакуумды сүзгі

19. валовый доход жалпы табыс
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20. вальцовая вакуум-сушилка білікті вакуум-кептіргіш
21. валютное регулирование валюталық реттеу
22. вариабельность вариабельдік
23. вата медицинская медициналық вата
24. вегетативные органы вегетативті ағзалар
25. векоподъемник қабақ көтергіш
26. величина дозы доза мөлшері
27. величина потери шығын мөлшері
28. вербальное общение вербалды қарым-қатынас
29. верность весов таразы дәлдігі
30. вес постоянный тұрақты салмақ

31. весомость показателя көрсеткіштің маңыздылығы

32. весо-объемный метод салмақтық-көлемдік әдіс

33. весы аналитические аналитикалық таразылар

34. весы медицинские медициналық таразы

35. весы ручные қол таразы

36. весы ручные аптечные дәріханалық қол таразы

37. весы тарирные теңеспе таразы

38. вещество взрывоопасное қауіпті жарылғыш заттек

39. вещество взрывчатое жарылғыш заттек

40. вещество гидрофильное гидрофилді заттек

41. вещество гидрофобное гидрофобты заттек

42. вещество корригирующее дәм түзегіш заттек

43. вещество легкогорящее тез жанғыш заттек

44. вещество отравляющее уландырғыш заттек

45. вещество разрыхляющее ыдыратқыш заттек

46. вещество растворимое ерігіш зат

47. вещество растворяющее еріткіш заттек

48. вещество сложное күрделі заттек

49. взаимозависимость өзара тәуелділік

50. взаимозаменяемость өзара алмасымдылық
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51. взаимонесмешивающиеся 
жидкости

өзара араласпайтын сұйықтық

52. взаимообмен өзара алмасу
53. взаимопроверка өзара тексеру
54. взбивание көпсіту
55. взбалтывание шайқау
56. взвесь жүзгін
57. суспензия суспензия
58. взвешивание таразылау
59. взмучивание лайлау
60. видимая область көріну аймағы
61. визуально-оптический метод визуал-оптикалық әдіс
62. винная кислота шарап қышқылы
63. витрина витрина
64. вкладыш-инструкция нұсқаулық қағаз
65. вкус дәм
66. вкусовой сироп дәмдік шәрбат
67. влага ылғал 
68. влагопоглотитель ылғалсорғыш 
69. влагосодержание ылғал мөлшері

70. влажное гранулирование ылғалды түйіршіктену

71. влажное насыщение ылғалды қанығу

72. влажность материала материал ылғалдылығы

73. влажный насыщенный пар ылғалды қаныққан бу

74. внепочечная экскреция бүйректен тыс экскреция 

75. внешние признаки сырья шикізаттың сыртқы белгілері 

76. внешний вид сыртқы түр

77. внешний осмотр сырттай қарап тексеру

78. внешняя группа сыртқы топ

79. внешняя коммуникация сыртқы коммуникация

80. внешняя среда сыртқы орта

81. внешняя диффузия сыртқы диффузия
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82. внутренняя диффузия ішкі диффузия
83. внутреннее перемещение ішкі орын ауыстыру
84. внутреннее трение ішкі үйкеліс
85. внутренняя отчетность ішкі есеп беру
86. внутренняя среда ішкі орта
87. внутреняя коммуникация ішкі коммуникация
88. внутриаптечная заготовка дәріханаішілік дайындама
89. внутриаптечный контроль дәріханаішілік бақылау 
90. внутривенные вливания венашілік құю
91. внутриклеточная влага жасушаішілік ылғал
92. внутриклеточное содержимое жасушаішілік құрам (зат)
93. внутрикожная 

(интрадермальная) инъекция
теріішілік (интрадермалық) 
инъекция

94. внутрикостная сүйекішілік инъекция
95. внутриплевральная плевраішілік инъекция
96. внутрисуставная инъекция буынішілік инъекция 
97. внутримышечная инъекция бұлшықетішілік инъекция
98. внутрисосудистая инъекция тамырішілік инекция
99. внутричерепная инъекция бассүйекішілік инъекция
100. вода деминерализованная минералсыздандырылған су
101. вода обессоленная тұзсыздандырылған су 
102. вода жесткая кермек су
103. вода известковая әкті су
104. вода кристаллизационная кристалданған су
105. вода минеральная минералды су
106. вода очищенная тазартылған су
107. водное извлечение сулы сығынды
108. водные растворы сулы ерітінділер 
109. водоотнимающее вещество сутартқыш заттек

110. водопоглощение су сіңіру 

111. водоподготовка су дайындау

112. водостойкость суға төзімділік

113. водоуловитель сутұтқы
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114. водяной пар су буы
115. воздухопроводное отверстие ауа өткізгіш саңылау
116. воздушная стерилизация ауамен стерильдеу
117. воздушная сушилка ауамен кептіргіш 
118. воздушник ауашық
119. воздушно-циркуляционная 

сушилка
ауалы-циркуляциялы кептіргіш 

120. возрастающий интервал үдемелі интервал
121. воронка делительная бөлгіш  құйғы
122. воск балауыз 
123. воск пчелиный ара балауызы
124. восприимчивость қабылдағыштық
125. «вращающаяся корзина» «айналмалы себет»
126. вред зиян
127. вредители лекарственного 

сырья
дәрілік шикізаттың зиянкестері

128. временная жесткость воды судың уақытша кермектігі

129. время полной деформации 
суппозиториев

суппозиторийлердің толық 
деформациялану уақыты

130. время расслаивания эмульсии эмульсияның қатпарлану уақыты
131. всасываемость сіңірілу
132. всасывание сіңіру
133. вскрытие ашу 
134. вскрытие капилляра капиллярды ашу
135. вспомогательные вещества қосалқы заттектер
136. вспомогательные материалы қосалқы материалдар
137. вспомогательный процесс қосалқы процесс
138. встряхивание сілку 
139. втирание ысқылау
140. втирать ысқылап жағу 
141. вторичная упаковка қайталама орауыш 
142. вторичный пар қайталама бу
143. вторичный упаковочный 

материал
қайталама орауыш материал 
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144. выборка единиц бірліктерді іріктеу 
145. выборочный контроль іріктемелі бақылау 
146. выборочный метод іріктеу әдісі
147. выведение шығару 
148. выветривание желдету
149. вывоз әкетілім
150. выделение бөліну
151. выделка ампул ампула жасау
152. выжимка сығынды 
153. выкатывание суппозитория суппозиторийді домалақтау
154. выливание суппозиториев суппозиторийлерді құю
155. вымыть жуу
156. выпаривание буландыру
157. выпаривание вытяжки сығындыны буландыру
158. выращивание өсіру 
159. выручка түсім
160. высвобождение босап шығу 
161. высекание кесіп алу
162. высекание капсулы  капсуланы кесіп алу
163. высокомолекулярные алифати-

ческие спирты и их производные
жоғары молекулалы алифаттық 
спирттер және олардың туындылары

164. высокомолекулярные 
соединения

жоғары молекулалық қосылыстар

165. высокомолекулярные цикличе-
ские спирты и их производные 

жоғары молекулалы циклді спирт-
тер және олардың туындылары

166. высушенное сырье кептірілген шикізат 
167. высушивание кептіру 
168. высшая разовая доза жоғары бір реттік доза
169. высшая суточная доза жоғары тәуліктік доза
170. высшие растения жоғары сатыдағы өсімдіктер 
171. выталкивание итеріп шығару
172. выталкиватель итергіш
173. вытеснение ығыстыру 
174. вытеснение водой сумен ығыстыру
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175. выщелачивание сілтілендіру 
176. вяжущее действие тұтқыр әсер
177. вязкость тұтқырлық 
178. вязкопластичные вещества тұтқыр пластикалық заттектер
179. вязкость среды ортаның  тұтқырлығы
180. газо- и паронепроницаемость газ және бу өткізбеушілік 
181. газообразные лекарственные 

формы
газ тәріздес дәрілік формалар

182. галеновые препараты галендік препараттар 
183. галогенопроизводные галоген туындылары 
184. гарантированный объем бес-

платной медицинской помощи 
тегін медициналық көмектің кепілді 
көлемі

185. гашенная известь сөндірілген әк 
186. гели неорганических 

соединений
бейорганикалық қосылыстардың 
гельдері 

187. гель гель 
188. гемодинамические растворы гемодинамикалық ерітінділер
189. география растительности өсімдіктер географиясы 
190. гербарий гербарий
191. гериатрическая аптека гериатриялық дәріхана
192. гетерогенная система гетерогенді жүйе
193. гетерогенные дисперсные 

системы
гетерогенді дисперстік жүйелер

194. гетерогенные мази гетерогенді жақпамайлар
195. гетерогенные массы гетерогенді массалар 
196. гетероциклическое соединение гетероциклді қосылыс 
197. гибкие цены икемді бағалар
198. гигроскопическая влажность гигроскопиялық ылғал
199. гигроскопическая точка гигроскопиялық нүкте
200. гигроскопический гигроскопиялы
201. гигроскопичность гигроскопиялылық 
202. гигроскопичный порошок гигроскопиялы ұнтақ
203. гидравлический затвор гидравликалық бекіткіш
204. гидравлический процесс гидравликалық процесс
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205. гидрогенизированный жир гидрогениздендірілген май
206. гидродинамические условия гидродинамикалық жағдайлар
207. гидродинамический процесс гидродинамикалық процесс
208. гидроксаловые кислоты гидроксаль қышқылдары 
209. гидроксиламин гидроксиламин 
210. гидролиз гидролиз 
211. гидролитический процесс гидролизистік процесс
212. гидростатический эффект гидростатикалық әсер
213. гидростатическое  давление гидростатикалық қысым 
214. гидрофильное вещество гидрофильді заттек
215. гидрофобное вещество гидрофобты заттек
216. гипер-фильтрация Гипер сүзгілеу
217. гипогликемический эффект гипогликемиялық әсер
218. гиподерма гиподерма
219. гирационное сито гирациялық елеуіш
220. гири и разновесы гірлер мен әртүрлі салмақтар
221. гладковалковая дробилка 

(вальцовая мельница)
тегісбілікті ұнтақтағыш (білікті 
диірмен)

222. глазные капли көз тамшыдәрі
223. глазные лекарственные формы көзге арналған дәрілік түрлер
224. глазная мазь көз жақпамай
225. глубинное фильтрование терең сүзгілеу

226. глянцовка жалтырату

227. годность жарамдылық 

228. голосеменные жалаң тұқымдылар 

229. гомеопатическая композиция гомеопатиялық композиция

230. гомеопатическая конституция гомеопатиялық конституция

231. гомеопатическая сложная 
смесь 

гомеопатиялық күрделі қоспа

232. гомеопатическая фармакопея гомеопатиялық фармакопея 

233. гомеопатические гранулы гомеопатиялық түйіршіктер

234. гомеопатические лекарствен-
ные средства

гомеопатиялық дәрілік құралдар
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235. гомеопатические лекарствен-
ные формы

гомеопатиялық дәрілік формалар

236. гомеопатический комплекс-
ный препарат

гомеопатиялық кешенді препарат

237. гомеопатический лекарствен-
ный монопрепарат 

гомеопатиялық дәрілік монопрепа-
рат 

238. гомеопатическое обострение гомеопатиялы өршу
239. гомеопатическое лекарствове-

дение 
гомеопатиялық дәрітану

240. гомеопатия гомеопатия
241. гомеотерапия гомеотерапия
242. гомогенные мази гомогенді жақпамайлар
243. гомогенные системы гомогенді жүйелер
244. гомотоксикология гомотоксикология
245. горловина флакона флаконның мойны
246. горчичник қышақағаз
247. горькие вещества ащы заттектер
248. горькие гликозиды ащы гликозидтер 
249. горячие топочные газы ыстық жанғыш газдар
250. государственный научно-про-

изводственный центр 
мемлекеттік ғылыми-өндірістік 
орталық

251. государственный реестр ле-
карственных средств

дәрілік құралдардың мемлекеттік 
реестрі 

252. готовая лекарственная форма дайын дәрілік форма
253. готовая продукция дайын өнім
254. готовые лекарственные средства дайын  дәрілік құралдар

255. гофрированная «подложка» гофрланған«салғыш»

256. гранулирование в псевдоожи-
женном слое

жалған қайнау қабатында 
түйіршіктеу

257. гранулы гомеопатические гомеопатиялық түйіршіктер

258. грелки жылытқылар

259. грубодисперсная система ірі дисперсті жүйе

260. групповой реактив топтық реактив

261. грызун кеміргіш
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262. гусиный жир қаз майы
263. движение растений өсімдіктер қозғалысы
264. движимость жылжымалы мүлік
265. двойная связь қосбайланыс 
266.  двойная соль қостұз
267. двояковыпуклые таблетки қосдөңес таблеткалар
268. двуокись углерода көміртегіқос тотығы
269. двустворчатое зеркало по куско қосжақтаулы куско айнасы
270. двухатомные спирты қосатомды спирттер
271. двухвальцовая сушилка қосбілікті кептіргіш 
272. дебалансный вал теңестірілмеген білік
273. дебетовое сальдо дебеттік сальдо
274. дезаминирование аминсіздендіру
275. действующие вещества әсер етуші заттектер
276. действующие стандарты қолданыстағы стандарттар
277. действующий норматив қолданыстағы норматив
278. декарбоксилирование карбоксилсіздендіру
279. демография демография 
280. депо депо
281. склад қойма
282. депрессия күйзеліс
283. деревянные изделия ағаш бұйымдар 
284. деструкция лекарственных 

веществ
дәрілік заттектердің деструкциясы

285. деструкция деструкция
286. разложение ыдырау 
287. детская присыпка балалар сеппесі
288. дефект ақау
289. дефект продукции өнімнің ақауы

290. дефект сырья шикізат ақауы

291. дециграмм дециграмм 

292. диагностика диагностика

293. диагностические признаки диагностикалық белгілер
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294. диазотирование диазоттау
295. диализат диализат
296. диализатор диализатор
297. дикорастущее сырье жабайы өсімдік шикізаты
298. динамизация мацерации мацерацияны жылдамдату
299. динамика накопления жинақталу динамикасы 
300. динамика накопления биоло-

гически активных веществ 
биологиялық белсенді заттектердің 
жинақталу динамикасы 

301. дисковая  мельница дискілі диірмен
302. дисмембратор дисмембратор
303. диспансер диспансер
304. диспергация агрегатов агрегаттарды бөлу
305. диспергирование дисперсиялау
306. дисперсионная  среда дисперсиялық орта
307. дисперсная фаза дисперстік фаза
308. дисперсность дисперстілік
309. дисперсные системы дисперстік жүйелер
310. дисперсологическая классифи-

кация
дисперсиялогиялық  жіктеу

311. дистиллированная вода дистилляцияланған су
312. дистиллят дистиллят 
313. дистиллятор дистиллятор
314. дистилляция воды суды дистилляциялау
315. дистрибуция дистрибуция
316. дистрибьютерская практика дистрибьютерлік практика
317. диурез диурез
318. дифильная молекула дифильді молекула
319. диффузионный обмен диффузиялық алмасу

320. диффузионный процесс диффузиялық процесс

321. диэлектрическая постоянная диэлектрлі тұрақты 

322. диэтиловый эфир диэтил эфирі

323. для внутреннего применения ішке қолдану үшін

324. для наружного применения сыртқа қолдану үшін
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325. добавленная стоимость қосылған құн 
326. доброкачественность жоғары сапалылық
327. доброкачественность сырья шикізат сапалылығы
328. договор шарт
329. договор перевозки тасымалдау шарты
330. договор поставки жеткізіп беру шарты 
331. договорные цены шарттық бағалар
332. доза большая үлкен доза 
333. доза гомеопатического лекар-

ства 
гомеопатиялық дәрі дозасы

334. доза максимальная максималды доза 
335. доза малая кіші доза 
336. доза минимальная минималды төменгі доза
337. доза нематериальная материалдық емес доза
338. дозатор дозатор
339. дозирование дозалау 
340. дозирование по каплям тамшымен дозалау
341. дозирование по массе салмақпен дозалау 
342. дозирование по объему көлеммен дозалау
343. дозированная лекарственная 

форма
дозаланған дәрілік форма

344. дозированные порошки дозаланған ұнтақтар 
345. доказательная медицина дәлелді медицина
346. логистический менеджмент логистикалық менеджмент
347. логистический микс логистикалық микс
348. логистический сервис логистикалық сервис

349. логистическое управление логистикалық басқару

350. ложка-дозатор дозатор қасық

351. ложка глазная көзқасық

352. «ложное» дно «жалған» түп

353. лопастная мешалка қалақшалы араластырғыш

354. лоток лоток
355. лубяные волокна тін талшықтары 
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356. лучеиспускательная способность сәуле шығару қабілеті
357. лучистая энергия сәулелі энергия
358. личная карточка работника қызметкердің жеке карточкасы
359. логистика запасов қорлар логистикасы
360. логистическая сеть логистикалық желі
361. логистическая система логистикалық жүйе
362. логистическая стратегия логистикалық стратегия
363. логистические бизнес-процесс логистикалық бизнес-процесс
364. логистические издержки логистикалық шығындар
365. логистические операции логистикалық операциялар
366. логистический импульс логистикалық импульс
367. логистический канал логистикалық арна
368. льготное налогообложение жеңілдікпен салық салу
369. льневые нитки зығыр жіптер
370. люминесценция люминесценция
371. липоидный барьер липоидты тосқауыл
372. липосома липосома
373. липофильная мембрана липофилді мембрана
374. измельчение ұсақтау 
375. измельченностъ ұсақтық 
376. измельченность сырья шикізаттың ұсақтығы 
377. изрезывающие и распиливаю-

щие измельчители  
кескілеуші және аралаушы 
ұсақтағыштар

378. изменение өзгеріс
379. изменчивость өзгермелілік 
380. износ основных фондов негізгі қорлардың тозуы 
381. изнурение қажу
382. изогидричность изогидриялылық
383. изоионичность изоиондылық

384. изопатия изопатия

385. изопреновое правило изопрендік ереже 

386. изотоничность изотониялық

387. изрезывание кескілеу 
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388. изрезывающая машина кескілеуші мәшине
389. имитационные лекарственные 

препараты 
имитациялық дәрілік препараттар

390. иммобилизованные препараты иммобилизацияланған препараттар
391. иммунитет иммунитет
392. имплантация имплантация
393. имущественные договора мүліктік шарттар 
394. имущество мүлік
395. инвазия инвазия
396. инвентарный номер инвентарлық нөмір
397. ингалятор ингалятор
398. ингаляция ингаляция
399. ингредиент ингредиент 
400. индекс себестоимости өзіндік құн индексі 
401. индекс цен баға индексі
402. индивидуальное вещество жеке заттек
403. индивидуум индивидуум
404. индифферентность индифференттілік
405. индукционный датчик индукциялық датчик
406. инструкция к применению қолдану нұсқауылығы
407. инструментальный метод инструментальды әдіс
408. инструменты для 

моделирования
модельдеуге арналған құралдар

409. интегральный вид интегралдық сипат
410. интенсивное окрашивание қарқынды бояу
411. интенсификация тепло-и 

массообмена
жылу және масса алмасуды 
қарқындату

412. инфракрасная область инфрақызыл аумақ
413. инфракрасная спектроскопия инфрақызыл спектроскопия 
414. инфракрасные лучи инфрақызыл сәуле
415. инфраструктура рынка нарық инфрақұрылымы 
416. инфузионный раствор инфузиялық ерітінді
417. инфузия инфузия 
418. инъекционный раствор инъекциялық ерітінді 
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419. инъекция инъекция 
420. ионно-дисперсная система ионды-дисперсті жүйе
421. ионный обмен ион алмасу
422. ионогенный эмульгатор ионогенді эмульгатор
423. ионообменная установка ионалмастырғыш қондырғы
424. ионообменные смолы ионалмастырғыш шайырлар
425. ионообменный процесс ион алмасу процесі
426. искусственная болезнь жасанды ауру
427. искусственная плазма жасанды плазма
428. искусственные липоидные 

мембраны
жасанды липоидті мембраналар

429. испытания на чистоту тазалығын сынау
430. исследование рынка нарықты зерттеу
431. истинная плотность нағыз тығыздық
432. истинные алкалоиды нағыз алкалоидтар 
433. истинные растворы нағыз ерітінділер
434. источники найма персонала персоналды жалдау көздері
435. исходное сырье бастапқы шикізат
436. ихтиол ихтиол 
437. йод крахмальная бумага йодкрахмалды қағаз
438. йодиды йодидтер 
439. йодная настойка йод тұнбасы 
440. йодное число йод саны
441. йодометрия йодметрия
442. йодоформ йодформ 
443. кадровое планирование кадрлық жоспарлау
444. калибровка дротов дроттарды калибрлеу
445. камедь камедь
446. камера испарения буландыру камерасы

447. камерная сушилка камералық кептіргіш 

448. камертон камертон

449. камнеобразование тас байлану

450. каналы товародвижения тауар қозғалысының арналары
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451. канцерогенность канцерогенділік
452. капельная доза тамшылық доза
453. капельный метод тамшылық әдiс
454. капиллярная влага капиллярлық ылғал
455. каплеобразование тамшы түзілу
456. капли для носа мұрынға арналған тамшы
457. капроновая нить капрон жіп
458. капсула капсула
459. капсула бумажная қағаз капсула
460. капсула вощеная балауызды капсула
461. капсула желатиновая желатинді капсула 
462. капсула пергаментная пергаментті капсула
463. карандаш лекарственный дәрілік қарындаш
464. кардиограмма кардиограмма
465. кардиограф кардиограф
466. кардиосклероз кардиосклероз
467. кардиотонические гликозиды кардиотониялы гликозидтер 
468. кариес кариес
469. каркасная таблетка каркасты таблетка
470. картонный пенал картонды пенал
471. карточка учета есеп карточкасы
472. катаболизм катаболизм
473. катаракта катаракта
474. катионитовая смола катионитті шайыр

475. катионитовый фильтр катионитті сүзгі

476. кафедра кафедра, мінбе

477. качающееся сито тербелмелі елеуіш

478. качество лекарственных 
средств

дәрілік құралдардың сапасы

479. качество лекарственных форм дәрілік формалардың сапасы

480. качество сырья шикізат сапасы 
481. кашель жөтел
482. кварцевый песок кварц құмы
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483. керамический  фильтр керамикалық сүзгі
484. кинетика извлечения сығындылау кинетикасы
485. кинетика растворения еру кинетикасы
486. кинетическая  устойчивость кинетикалық орнықтылық
487. кислородные подушка оттекті жастық
488. кислотное число қышқылдық сан
489. класс чистоты тазалық класы
490. классификация лекарственных 

форм
дәрілік формалардың жіктелуі

491. клеточная линия жасушалық сызық
492. клеточная стенка жасуша  қабырғасы
493. клещ кене
494. клещ волосатый түкті кене
495. клещ мучной ұн кенесі 
496. клещ сухофруктовый кептірілген жеміс кенесі
497. клиническая фармакология клиникалық фармакология
498. клиническая фармация клиникалық фармация
499. клиническая эффективность клиникалық тиімділік
500. клинический протокол клиникалық хаттама
501. клинический результат клиникалық нәтиже
502. клубнелуковица түйнекпиязшық 
503. коалесценция коалесценция
504. коалесценция или расслоение 

эмульсий
эмульсияның коалесценциялануы 
немесе қатпарлануы

505. коацервация коацервация

506. кожа тері

507. кожный клей тері желімі

508. колба колба 

509. колено трубы құбыр иіні

510. количественная скидка сандық жеңілдік 

511. количественное определение сандық анықтама
512. количественный анализ сандық талдау
513. количество товара тауар саны
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514. коллодиевый клей коллодий желім
515. коллоидная мельница коллоидты диірмен
516. коллоидные растворы коллоидты ерітінділер
517. коллоидный коллоидты 
518. коловорот қолбұрғы
519. колонный трехступенчатый 

аппарат 
бағанды үш сатылы аппарат

520. колос масақ
521. колпачковая тарелка қалпақ тәріздес табақша
522. линейный способ сызықтық тәсіл
523. линимент линимент 
524. линимент аммиачный или 

летучий
аммиакты немесе ұшпа линимент

525. линимент жирный майлы линимент
526. линимент растворы линимент ерітінділер
527. линимент суспензия суспензиялы линимент
528. линимент эмульсионный эмульсиялы линимент
529. лиофилизация лиофилизация
530. лиофилизированный порошок лиофилизацияланған ұнтақ
531. липидная мембрана липидті  мембрана
532. липидный барьер липидті тосқауыл
533. липофильная основа липофилді негіз
534. кольцевой зазор дөңгелек саңылау
535. коляска жеңіл арба
536. кома кома
537. комбинированные мази аралас жақпамайлар
538. комбинированные системы аралас жүйелер
539. коммерческая реализация коммерциялық іске асыру
540. коммерческие услуги коммерциялық қызметтер 
541. коммерческие цены коммерциялық бағалар
542. коммерческий коммерциялық
543. коммерческое предприятие коммерциялық кәсіпорын 
544. коммуникативная 

компетентность
коммуникативті құзіреттілік
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545. коммуникативные навыки коммуникативті дағдылар
546. коммуникативный процесс коммуникативтік процесс
547. комната персонала персонал бөлмесі 
548. комплексные растворители кешенді еріткіштер
549. комплексные соединения кешенді қосылыс
550. конвалюта конвалюта
551. конвективная диффузия конвективтік диффузия
552. конвективный перенос вещества заттектің конвективтік тасымалдануы
553. конденсаторы смешения араластыру конденсаторлары
554. кондитерская лекарственная 

форма
кондитерлік дәрілік форма

555. конечный потребитель түпкі тұтынушы
556. конечный продукт түпкі өнім
557. конечный спрос түпкі сұраныс 
558. конкурентная стратегия бәсекелестік стратегиясы
559. конкурентоспособность бәсекеге қабілеттілік
560. конкуренция бәсекелестік
561. консервант консервант 
562. консистенция консистенция
563. конский волос ат қылы
564. константа константа
565. константа всасывания сіңірілу константасы 
566. константа скорости высвобож-

дения
бөлініп шығу жылдамдығының 
константасы

567. константа элиминации элиминация константасы 
568. конструктивные признаки конструктивтік белгілер
569. контактно-ультразвуковой 

способ
контактілі-ультрадыбыстық тәсіл

570. контактные линзы жанаспалы линзалар
571. контаминация контаминация 
572. континиум континиум
573. контрактная система келісімшарт жүйесі
574. контрактная цена келісімшарттық баға
575. контракция контракция
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576. контрасc контрасc
577. контрнож контрпышақ
578. контроль стерильности стерильділікті бақылау
579. контрольно-измерительные 

приборы
бақылау-өлшеуішаспаптар

580. контрольно-кассовая машина бақылау-кассалық мәшине
581. контрольный опыт бақылау тәжірибесі
582. контрольный талон (паспорт) бақылау талоны (паспорт)
583. контрударники қарсы соққыштар
584. контурно-безъячейковая 

упаковка
контурлы-ұяшықсыз орауыш

585. контурно-ячейковая упаковка контурлы-ұяшықты орауыш
586. кора стебля сабақтың қабығы 
587. корневая игла түбір инесі
588. корневая система тамыр жүйесі
589. корневище тамырсабақ
590. корень тамыр
591. корнерезка тамыр кескіш 
592. коробка қорап
593. коробочка қорапша 
594. коронкосниматель тіссауыт суырғыш
595. корпоративная информацион-

ная система 
корпоративті ақпараттық жүйе

596. корректирование цен бағаны түзету 

597. корригент корригент

598. корытообразный корпус астаупішінді корпус

599. коэффицент вымывания жуылу коэффиценті

600. коэффицент массопередачи масса беру коэффиценті

601. коэффицент сжатия тығыздау коэффиценті

602. коэффициент весомости маңыздылық коэффициенті

603. коэффициент водопоглощения су сіңіру коэффициенті

604. коэффициент диффузии диффузия коэффициенті
605. коэффициент замещения орын басу коэффициенті 
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606. коэффициент замещения 
обратный

кері орын басу коэффициенті

607. коэффициент поглощения сіңірілу коэффициенті
608. коэффициент рабочей 

поверхности
жұмыс бетінің коэффициенті

609. коэффициент расходный шығыс коэффициенті
610. коэффициент увеличения объема көлем ұлғаю коэффициенті

611. коэффициент ценовой 
эластичности спроса 

сұраныс икемділігінің баға 
коэффициенті

612. контроль первого вскрытия алғашқы ашылуды бақылау 
613. краситель бояғыш
614. красящие вещества бояғыш заттектер
615. крахмал крахмал
616. крахмально-сахарная смесь крахмал-қант қоспасы
617. крахмальный клейстер крахмал клейстері
618. крем крем
619. кремнийорганические полимеры кремнийорганикалық полимерлер
620. крепость раствора ерітінді күші
621. кривошипная таблеточная 

машина
соқпалы жүрісті таблеткалық 
машина

622. криоскопический метод криоскопиялық әдіс
623. кристалл кристалл
624. кристаллическая решетка кристалды тор
625. кристаллогидрат кристаллогидрат
626. критическая температура шекті температура
627. критическое давление шекті қысым
628. кровоизлияние қан құйылу
629. кровообращение қанайналым
630. кровоостанавливающее вещество қантоқтатқыш заттек

631. кровоостанавливающий зажим қантоқтатқыш қысқыш
632. кровь қан
633. кружка ирригаторная ирригаторлы саптыаяқ
634. крупнокристаллическое 

вещество
ірі кристаллды заттек
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635. крышка қақпақ 
636. крышка винтовая с резьбой бұрандалы кесікті қақпақ
637. кулачковый механизм жұдырықшалы механизм
638. кумуляция кумуляция
639. курс ценных бумаг бағалы қағаздар курсы
640. кустарник бұта
641. кустарничек бұташық 
642. кушетка кушетка
643. лабораторно-фасовочные 

работы
зертханалық бөлшектеу жұмыстары

644. лавсановая нить лавсан жіп
645. лакмус лакмус 
646. лактация лактация
647. лактоза лактоза
648. ламинарный поток ламинарлы ағым
649. ламинированная бумага с 

полиэтиленом
полиэтиленмен ламинацияланған 
қағаз

650. ланолин безводный сусыз ланолин 
651. ланолин водный сулы ланолин
652. ланцент ланцент
653. ларингоскоп ларингоскоп
654. легкоокисляющиеся вещества жеңіл тотығатын заттектер
655. легкораспыляющиеся 

вещества
жеңіл тозаңданатын заттектер

656. легкость уничтожения жою жеңілдігі
657. легкорастворимое 

комплексное соединение
жеңіл еритін кешенді қосылыс

658.  лейкопластырь лейкопластырь
659. лекарственная безопасность дәрі қауіпсіздігі
660. лекарственная номенклатура дәрілік номенклатура
661. лекарственная помощь 

населению 
тұрғындарға дәрілік көмек көрсету

662. лекарственная форма дәрілік форма
663. лекарственное вещество дәрілік заттек
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664. лекарственное обострение дәрілік асқыну
665. лекарственное растительное 

сырье 
дәрілік өсімдік шикізат

666. лекарственное средство дәрілік құрал
667. лекарственное растение дәрілік өсімдік
668. лекарственный препарат дәрілік препарат 
669. лекарственный сироп дәрілік шәрбәт
670. лекарственный формуляр дәрілік формуляр
671. лекарство повторного 

действия
әсері қайталанатын дәрі

672. лекарство поддерживающего 
действия

демеуші әсерлі дәрі

673. лекарство пролонгированного 
действия

ұзақәсерлі дәрі

674. ленточная сушилка ленталық кептіргіш
675. ленточный ленталық, таспалық
676. лепесток жапырақша
677. летучая жидкость ұшпалы сұйықтық
678. летучие вещества ұшпалы заттектер
679. летучие растворители ұшпалы еріткіштер
680. лечебное действие емдік әсер
681. лечебно-профилактическое 

учреждение 
емдеу-профилактикалық мекеме

682. лечение консервативное консервативті емдеу
683. лечение радикальное радикалды емдеу 
684. лечение суггестивное суггестивті емдеу
685. лечение внушением иландырумен емдеу
686. лиана лиана

687. абрикосовая камедь өрік камеді

688. абсолютная биологическая 
доступность

абсолют биологиялық тиімділік

689. абсолютная влажность абсолютті ылғалдылық

690. абсолютный спирт абсолютті спирт

691. абсорбер абсорбер



Ресмиет

64

692. абсорбирующая способность абсорбциялау қабілеті
693. абсорбирующее вещество абсорбциялаушы заттек
694. автоматическая игла автоматты ине
695. агрегативная (конденсацион-

ная) устойчивость
агрегативтік (конденсациялық) 
тұрақтылық

696. агрегативная устойчивость агрегативті тұрақтылық 
697. агрегатное состояние агрегаттық күй
698. агрегатные группы агрегаттық топтар 
699. агрессивные вещества агрессивті заттектер
700. азеотропные смеси азеотропты қоспалар
701. азометиновые красители азометинді бояғыштар
702. азооксисоединения азооксиқосылыстар
703. азот связанный байланысқан азот
704. азота закись азоттың шала тотығы
705. азотная кислота азот қышқылы
706. азотные удобрения азотты тыңайтқыштар
707. активная молекула белсенді молекула
708. активные фармацевтические 

ингредиенты 
белсенді фармацевтикалық 
ингредиенттер

709. активный водород белсенді сутек
710. активный транспорт лекар-

ственных веществ
дәрілік заттектердің белсенді 
тасымалдануы

711. активный уголь белсенді көмір
712. акустическое перемешивание акустикалық араластыру
713. алейроновые зерна алейрон дәндері
714. амбарные вредители қамба зиянкестері 
715. аммиачные квасцы аммиакты ашудастар
716. аморфное вещество аморф заттек
717. амфотерные эмульгаторы амфотерлі эмульгаторлар 
718. анализ весовой салмақтық талдау
719. анализ дробный бөлшектік талдау
720. анализ капельный тамшылық талдау
721. анализ качественный сапалық талдау
722. анализ количественный сандық талдау
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723. анализ лекарственного расти-
тельного сырья 

дәрілік өсімдік шикізатты талдау 

724. анализ объемный көлемдік талдау
725. анализ товарооборота тауар айналымын талдау
726. анализ физико-химический физика-химиялық талдау
727. аналитическая проба талдамалық сынама 
728. анионитовый фильтр анионитті сүзгі
729. антагонист гомеопатического 

лекарства 
гомеопатиялық дәрінің антагонисі

730. антибиотическая активность антибиотиктік белсенділік 
731. антидот гомеопатический гомеопатиялық антидот
732. антисептические вещества антисептик заттектер
733. антисептическое средство антисептик құрал
734. антитело антидене
735. аппарат карусельного типа карусель типтіаппарат
736. аппарат с «паровой рубашкой «бу көйлекті»аппарат
737. аппарат стационарного типа станционартипті аппарат
738. аппаратурная схема аппаратуралық схема 
739. аппаратурная схема 

производства
өндірістің аппаратуралық схемасы

740. аппликатор аппликатор
741. аптечка дорожная жол дәріқобдиша
742. аптечная бюретка дәріханалық бюрет
743. аптечная должность дәріханалық лауазым
744. аптечная организация дәріханалық ұйым
745. аптечная пипетка дәріханалық тамшуыр

746. аптечная практика дәріханалық практика

747. аптечная ступка с пестиком дәріханалық келі-келсап

748. аптечное предприятие дәріханалық кәсіпорын 

749. аптечное сито дәріханалық елеуіш

750. аптечный пункт дәріхана пункті

751. аптечный склад дәріхана қоймасы

752. аравийская камедь арабиялық камедь
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753. ароматизатор хошиістендіргіш
754. ароматические амины хошиісті аминдер
755. ароматная вода хош иісті су
756. асептика асептика
757. асептический блок асептикалық блок
758. асептическое условие асептикалық жағдай
759. аспиратор аспиратор 
760. ассистентская комната ассистенттер бөлмесі
761. ассортимент ассортимент 
762. астигматизм астигматизм
763. аудиометр аудиометр 
764. аффинитет лекарственный дәрілік аффинитет
765. ациклические соединения ациклдік қосылыстар 
766. аэродисперсная система аэродисперсті жүйе
767. аэрозольная упаковка аэрозольді орауыш 
768. аэрофонтанная сушилка аэрофонтанды кептіргіш
769. бактериологическая фильтр-

свеча Шамберлана
Шамберланның бактериологиялық 
сүзгі-балауызшамы

770. бактериологический контроль бактериологиялық бақылау
771. бактериоцид бактериоцид
772. бактерицид бактерицид
773. бактерицидная лампа бактерицид шам
774. балластное вещество балласты заттек
775. бальзам бальзам 
776. бандаж бандаж
777. бандерольная лента бандерольдік таспа

778. баня водяная су моншасы

779. барабан (ротор) барабан (ротор)

780. барабанная мельница барабанды диірмен

781. барабанная просеивающая 
машина

барабанды елеуіш машина

782. барабанный истиратель барабанды үгіткіш 

783. барабанный смеситель барабанды араластырғыш 
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784. барбитуровая кислота барбитур қышқылы
785. баритовая вода  барит суы
786. бария сульфат барий сульфаты
787. бегун жүгірткі
788. безакцептивные платежи акцептсіз төлемдер
789. безводное вещество сусыз заттек
790. безвредность зиянсыздық
791. беззольный фильтр күлсіз сүзгі
792. безотходное производство қалдықсыз өндіріс
793. безубыточность шығынсыздық 
794. белильная известь ағартқыш әк 
795. белок ақуыз 
796. бентонит бентонит
797. бентонитовая слизь бентониттік шырыш
798. бертолетовая соль бертолет тұзы 
799. бесплатная медицинская помощь тегін медициналық көмек
800. бесцветность түссіздік
801. бикс бикс
802. биогенные стимуляторы биогенді стимуляторлар 
803. биологическая жидкость биологиялық сұйықтық
804. биологическая индифферент-

ность
биологиялық индифферентілік

805. биологическая активность биологиялық белсенділік 

806. биологическая доступность биологиялық тиімділік
807. биологическая инертность биологиялық инерттілік
808. биологически активная добавка биологиялық белсенді қоспа
809. биологически активное 

вещество
биологиялық белсенді заттек

810. биологический запас сырья шикізаттың биологиялық қоры 
811. биоматериал биоматериал
812. биорастворимый полимер биоерігіш полимер

813. биотехнологический процесс биотехнологиялық процесс

814. биотрансформация биотрансформация
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815. биофармацевтическая класси-
фикационная система 

биофармацевтикалық жіктеу жүйесі

816. биофармацевтическая оценка биофармацевтикалық бағалау
817. биохимическая терапия биохимиялық терапия
818. биохимические факторы биохимиялық факторлар
819. биоэквивалентность биоэквиваленттілік
820. биоэнергетические 

представления
биоэнергетикалық түсінік

821. бисмацерация бисмацерация 
822. благоприятная среда қолайлы орта
823. блистер блистер 
824. болезнь истинно-хроническая шынайы-созылмалы ауру
825. болезнь острая жіті ауру
826. болезнь хроническая созылмалы ауыру
827.  борная кислота бор қышқылы
828. бракераж бракераж
829. бромирование бромдау 
830. бромная вода бромды су 
831. брызгоотделитель бүркінажыратқыш
832. брызгоуловитель бүркінаулағыш
833. бумага горчичная қыша қағаз
834. бумага парафинированная парафинделген қағаз 
835. бумага пергаментная пергамент қағаз
836. защищенные коллоиды қорғалған коллоидтар
837. звукофицированная сушилка с 

кипящим слоем
қайнау қабатында кептіретін 
дыбысталған кептіргіш 

838. зеленые водоросли жасыл балдыр
839. зернение түйіршіктеу
840. зола сульфатная сульфатты күл 
841. зонд зонд
842. зонд игла зонд ине
843. зубные инструменты тіс құрал-саймандары 
844. игла выкусыватель тістеуіш ине
845. иглодержатель инеұстағыш
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846. иглы хирургические хирургиялық инелер
847. избирательный реактив іріктеуші реактив
848. изделия медицинского 

назначения 
медициналық мақсаттағы бұйымдар 

849. изжога қыжыл
850. инактивация инактивация
851. инвазия инвазия
852. ингалянты ингалянт
853. индикурия индикурия
854. индифферентность индифференттілік
855. магнитострикционный 

излучатель
магнитстрикциялық 
сәулешығарғыш

856. магнитоуправляемая система магнитпен басқарылатын жүйе
857. мажущая способность жағылғыштық қабілеті
858. мазевая основа жақпамай негізі
859. мазевой котел жақпамай қазаны
860. мазетерка жақпамай ысқылағыш 
861. мази гомогенные гомогенді жақпамайлар
862. мази комбинированные аралас жақпамайлар 
863. мази локального действия жергілікті әсерлі жақпамайлар
864. мази-растворы жақпамай-ерітінділер
865. мази резорбтивного действия резорбтивті әсерлі жақпамай
866. мази-суспензии суспензия жақпамайлар
867. мази-сплавы балқыма жақпамайлар
868. мази-эмульсии эмульсия жақпамайлар
869. мазь жақпамай
870. мазь  глазная көз жақпамайы
871. мазь восковая балауызды жақпамай

872. мазь диахильная диахильді жақпамай

873. мазь ксероформная ксероформды жақпамай

874. мазь нафталанная нафталанды  жақпамай

875. мазь ртутная-белая ақ сынапты жақпамай

876. мазь-концентрат концентрат жақпамай
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877. макромолекула макромолекула 
878. макроскопический анализ макроскопиялық талдау 
879. марля бытовая тұрмыстық дәке
880. маскировка бүркемелеу
881. масло (мед.) май
882. масло камфорное камфора майы
883. масло анисовое анис майы
884. масло беленное меңдуана майы
885. масло вазелиновое (парафин 

жидкий)
вазелин майы (сұйық парафин)

886. масло гидрогенизированное 
хлопковое

гидрогенделген мақта майы

887. масло какао какао майы
888. масло касторовое майсана майы
889. масло конопляное кендір майы
890. масло кунжутное күнжіт майы
891. масло лавандовое лаванда майы
892. масло лавровое лавр майы
893. масло льняное зығыр майы
894. масло миндальное бадам майы
895. масло оливковое зәйтүн майы 
896. масло персиковое шабдалы майы
897. масло подсолнечное күнбағыс майы
898. масло растительное өсімдік майы
899. масло эвкалиптовое эвкалипт майы
900. масляный раствор майлы ерітінді
901. масса-объемный способ массалық-көлемдік тәсіл 
902. массообменный процесс масса-алмасу процесі

903. массопередача массаберіліс

904. медицинский направитель медициналық бағыттауыш

905. медицинский нож медициналық пышақ

906. медицинский персонал медициналық персонал

907. медицинский плоскогубцы медициналық атауыз
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908. медицинское масло медициналық май 
909. медицинское мыло медициналық сабын

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 
ұсынған терминдер. 

Қызмет бабында қолданылатын әртүрлі сала терминдері.
910. ведомость приходная кіріс тізімдемесі
911. ведомость расчетная есеп тізімдемесі
912. ведомость сводная жиынтық тізімдеме
913. ведомость уплаты төлемдік тізімдеме
914. денатурация денатурация
915. денежный штраф ақшалай айыппұл
916. информационная логистика ақпараттық логистика
917. информационное сообщение ақпараттық хабар
918. информационно-энергетиче-

ская система
ақпараттық-энергетикалық жүйе

919. информационные потоки ақпараттық ағындар
920. информационный ресурс ақпараттық ресурс
921. концепции управления басқару тұжырымдамасы
922. координация деятельности кызметті үйлестіру
923. кредит банка банк кредиті
924. кредитная карта кредиттік карта
925. кредитное сальдо кредит сальдосы 
926. кредитор кредитор
927. кредитоспособность, платеже-

способность 
кредиттік қабілеттілік,  төлеу 
қабілеттілігі

928. координация деятельности кызметті үйлестіру

Қарағанды облысы Тілдерді дамыту жөніндегі 
басқармасы ұсынған терминдер

929. ресепшн ресепшн

930. автоматизациия
государственных услуг

мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді автоматтандыру

931. мобильный ЦОН мобильді ХҚКО

932. картридер картридер

933. чип чип
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934. супервайзер супервайзер
935. тайный покупатель құпия сатып алушы

СӘУЛЕТ ӨНЕРІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНЫҢ ТЕРМИНДЕРІ
936. видимость көрінім 
937. видимость расчетная есептік көрінім
938. водовыпуск су төгу
939. водозабор суқабылдағыш
940. водонасыщенность сумен қаныққандық 
941. водотоведение су бұру 
942. водопотребление пресной воды тұщы су тұтыну
943. водопровод питьевой воды ауызсу құбыры 
944. водопровод пожарный өрт сөндіру суқұбыры 
945. водопроводная сеть суқұбыр жүйесі 
946. водопроводная труба суөткізгіш құбыр 
947. водопроводчик суқұбыршы 
948. водослив практического профиля практикалық профильдік суағыту
949. водоснабжение 

противопожарное 
өртке қарсы сумен қамту

950. воздухоотделитель ауабөлгіш 
951. воздухоподводящий фурменный 

рукав
ауажеткізуші фурма түтігі

952. волнистость линолеума линолеумнің толқындылығы  
953. волнистость стекла әйнектің толқындылығы  
954. волнолом толқынтосқы 

955. впритык түйістіре жалғау 

956. впрыск бүрку

957. вторичное сырье қайталама шикізат 

958. вяжущее битумнополимерное битум-полимерлі тұтқыр 

959. градообразующие факторы қалақұраушы факторлар 

960. градостроительная акустика қала құрылысы акустикасы
961. градостроительство қала құрылысы
962. граница затопления су басу шегі 
963. график календарный күнтізбелік кесте 
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964. график комплексный кешенді кесте
965. графика архитектурная сәулет графикасы 
966. грузоподьемность жүк көтергіштік 
967. грузопотоки жүк ағындары 
968. грунт аллювиальный аллювиалды топырақ 
969. грунт биогенный биогендік топырақ 
970. грунт органоминеральный органикалық-минералды топырақ
971. грунт пластичномерзлый илемді тоң топырақ
972. грунт пылеватоглинистый шаңдақ-сазды топырақ 
973. грунт рыхлый борпылдақ топырақ 
974. грунт структурнонеустоичивый құрылымы тұрақсыз топырақ 

975. грунт труднорастворимый баяу езілгіш топырақ 
976. грунтовка битумная битумды астарлама
977. грунтовка горячей сушки ыстықтай кептірілген астарлама 
978. густота нормальная қалыпты қоюлық 

979. дальномер нитяной қылжіпті қашықтық өлшеуіш 
980. дверь цельностеклянная тұтас әйнек есік 
981. детали парные строительные құрылыстық жұп бөлшектер 
982. детали поганажные 

архитектурные 
сәулеттік енді бөлшек

983. деталь поганажная плоская ендік жазық бөлшек 
984. деформативность деформациялылық
985. деформация деформация 
986. деформируемость деформацияланғыш
987. дизельмолот дизель балға 
988. дизельмолот трубчатый құбырлы дизель-тоқпақ
989. длина стержня расчетная өзектің есептік ұзындығы
990. добавка корректирующая;

добавка отощающая
түзетуші қосымша;
жұқартқыш қосымша

991. добавка окрашивающая бояуыш қоспа
992. добавка поверхностноактивная беткі белсенді қоспа
993. дозирование весовое салмақ мөлшерлеу
994. дозирование по объему көлемі бойынша мөлшерлеу
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995. долговечность зданий ғимараттың ұзаққа төзімділігі
996. дом галерейный галереялы үй 
997. дом заглубленный түпкір үй 
998. дом коридорносекционный дәліз-секциялы үй
999. дом мобильный мобилді үй 
1000. дом нетрадиционный дәстүрлі емес үй 
1001. дом сборноразборный құрастырмалы-ағытпалы үй
1002. домосотроение промышленное өнеркәсіптік үйқұрылысы
1003. дымоход мұржа
1004. железобетон 

сборномонолитный
құрастырмалы-тұтасқұйма 
темірбетон

1005. жидкость гидрофобизирующая гидрофобтандырғыш сұйықтық 
1006. жила токопроводящая тоқ өткізгіш талсым 
1007. жилищный фонд тұрғын үй қоры 
1008. жилой комплекс тұрғын кешені 
1009. загазованность помещения бөлменің газбен ластануы 
1010. загрязнение ветровое желден ластану 
1011. задание архитектурноплани-

ровочное 
сәулеттік-жоспарлау тапсырмасы 

1012. замедлитель баяулатқыш 
1013. замедлитель клеевой желім баяулатқыш
1014. замес бетонный бетонилем
1015. заповедник историкоархитек-

турный
тарихи-сәулеттік қорық

1016. заполнитель песчаногравийный құмды-қиыршықтасты толтырғыш 
1017. застройка комплексная кешенді құрылыс 

1018. засыпка торфяная шымтезек төсеу

1019. здание бескаркаснопанельное қаңқасыз-панелді ғимарат 

1020. здание быстромонтируемое тез монтаждалатын ғимарат

1021. здание каркаснопанельное қаңқалы-панелді ғимарат 

1022. здание объемноблочное көлемді-блокты ғимарат

1023. здание кооперированное кооперативтік ғимарат 

1024. зона защитная қорғаныс аймағы 
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1025. зона коммунальноскладская коммуналдық-қоймалық аймақ 

1026. зона санитарная санитариялық аймақ

1027. зона санитарнозащитная санитариялық қорғаныс аймағы

1028. зона санитарной охраны санитариялық қорғау аймағы



Тұңғыш

76

Шерубай Құрманбайұлы,
филология ғылымының докторы, 

профессор, ҚР ҰҒА академигі

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ 
НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ

Қазақ тіл білімінің, оның ішінде ғылыми терминологияның қалып та-
суы мен дамуы туралы сөз қозғағанда, ұлағат алар ғұламаларымыздың 
қата ры на кіретін ұлтымыздың ең ардақты ұлдарының бірі – Ахмет 
Байтұрсынұлының есімін айрықша атауға тиіспіз. Ол қазақ филоло-
гиясының, тіл-әдебиет ғылымын, ұлттық ғылыми терминологияны 
қалыптастырудың  қайнар бастауында тұрған аса көрнекті ғалым.

Халқымыз «ұлт ұстазы» деп атаған аса көрнекті тұлғаны тереңірек 
таныған сайын ұлтымыздың рухы биіктеп, тарихи, ғылыми санамыз да 
өсе түспек.

Ең алдымен, А.Байтұрсынұлы қазақ тіл білімінің терминологиясын 
жасаушы. Кез келген ғылымды оқып білу, меңгеру немесе оны өзгелерге 
үйрету сол ғылым саласында қолданатын арнаулы ұғым атауларын-
сыз мүмкін емес. Қазақ тіл білімінің негізін қалаушы ғалым ретінде 
А.Байтұрсынұлы осы ғылым саласындағы негізгі ұғымдарды және 
олар дың өзара байланысын анықтап, яғни қазақ тілінің табиғатын 
көр сететін ұғымдар жүйесін түзумен қатар, сол ғылыми ұғымдардың 
атау ларын да тұңғыш рет  жасады. Ғылыми ұғымдарға ат қою оп-
оңай жұмыс емес. Ол үлкен талғампаздықты, тілді шебер пайдалана 
білуді қажет ететін шығармашылық процесс. Онымен қоса, арнаулы 
ұғымдарға ат қою кезінде ұғымдар жүйесінің өзіндік ерекшеліктерін 
ескеру қажет. Атаудың ықшам болуы, бірмағыналылығы және ұғым 
мазмұнын қамтуы тағы бар. Осындай талаптарды мүлтіксіз орындаудың 
қиындығы – терминдерді ана тілінде жасаудан гөрі көп жағдайда оны 
ұғымдар жүйесінің ерекшеліктерін ескере отырып жасалған өзге 
тілдерден дайын қалпында ала салуға (яғни, жасауға емес қабылдауға) 
мәжбүр ететін себептердің бірі. Бұл тұрғыдан келгенде, ғалым қазақ 
тілін термин шығармашылығында пайдаланудың жарқын үлгісін 
көрсетті. А.Байтұрсынұлының 1912 жылы Орынборда жарық көрген 
«Оқу құралының» (қазақша әліппе) өзінен буын, дыбыс, нүкте, дауыс-
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ты дыбыстар, жарты дауысты дыбыс, дәйекші, жіңішкелік белгісі, хәріп 
(әріп) сияқты терминдерді ұшыратуға болады. Ал 1914-1915 жылда-
ры және одан кейінгі жылдары 1928 жылға дейін бірнеше дүркін ба-
сылып тұрған «Тіл-құрал» оқулықтарында (қазақ тілінің сарфы) әбден 
қалыптасып, бүгінгі күнге дейін қолданылып жүрген және қолданыла 
беруге тиіс зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, қосымша, 
жалғау, жұрнақ сияқты терминдер жүздеп кездеседі. Бұл терминдердің 
терминге қойылатын талаптарға жауап беретіндігін дәлелдеу артық, 
өйткені олар кезінде арнайы шеттетілгендігіне қарамастан уақыт сыны-
нан өтіп, тұрақты қолданылатын дәрежеге жетті.

Мұнда ең басты атап айтатын нәрсе – А.Байтұрсынұлы бір топ 
терминдерді ғана емес, бүкіл бір ғылым саласындағы арнаулы ұғымдар-
дың атаулар жиынтығын, дәлірек айтқанда, терминдер жүйесін жасады. 
Ғылымның дамуына орай ұғымдар жүйесінің ұлғайып отыруы табиғи 
құбылыс. Ахаң қалыптастырған авторлық терминдер жүйесі де қазақ  
тіл білімі дамыған сайын жаңа элементтермен толыға түсуде.

Ғалымның осындай тұтас терминдер жүйесін, салалық терминология-
ны қалыптастыруы – оның қазақ тіл білімінің терминологиясын жа сау-
шы екендігінің айқын дәлелі.

А.Байтұрсынұлының қазақ тіл білімінің ғана емес, әдебиеттану ғылы-
мының да негізін қалаушы екендігі мойындалған шындық. 1923 жылы 
ғалымның мерейтойына арналған мақаласында М.Әуезов «Жаңа өсіп 
келе жатқан қазақ әдебиеті Ахаңды өзінің басшысы деп санайды» (Әуезов 
М.О. Ақаңның 50 жылдық тойы//«Ақ жол» газеті. 1923, 4-ақпан.), – деген 
болса, әдебиетші ғалым Р.Нұрғалиев оның «Әдебиет танытқышы» ту-
ралы айта келіп, «...қазақтың ұлттық әдебиеттануының ғылыми негізі, 
методологиялық арналары, басты-басты терминдері мен категория-
лары түп-түгел осы кітапта қалыптастырылған» (Нұрғалиев Р. Алып 
бәйтерек //А.Байтұрсынұлы. Ақ жол. –Алматы, 1991. 12-13-бб.), - деп әділ 
көрсетеді.

Сонымен, қазақ әдебиеттану ғылымының негізін салған, тұңғыш 
әдебиет теориясын жазған ғалым осы ғылым саласының ғылыми тер-
минологиясын да жасаған.

Терминделуші ұғымдарды дәл білдіретін жүздеген әдебиеттану 
терминдерін жасай отырып, ғалым олардың ғылыми терминге тән де-
финициясын да (ғылыми анықтамасын) берген. Ол дегеніміз – ғылыми 
ұғымның өзіне ғана тән белгілерін айқын көрсетумен қатар, олардың 
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ұғымдар жүйесіндегі алатын орнын да көрсету деген сөз. Мысалы, 
«Айшықтың әрбір тақтасы шумақ деп аталады. Жұрттың бір ауыз өлең 
дейтіні шумақ болады, әр шумақта бірнеше тармақ болады. Тармақ 
дегеніміз – өлеңнің әрбір жолы. Тармақ ішінде бірнеше бунақ болады. 
Бунақ дегеніміз – өлеңді айтқанда сезілетін дауыс толқынының соқпа-
соқпасының арасы. Бунақ ішінде буын болады» (Байтұрсынов А. Әдебиет 
танытқыш//А.Байтұрсынов шығармалары. – Алматы, 1989. 192-б.).

Бұл мысалдан байқайтынымыз, ғалым біріншіден, өлеңнің құ ры лым-
құрылысын (түр-тұрпатын - А.Б.) анықтаған; екіншіден, әрбір ұғым-
ның өзіндік ерекшелігін, басты белгісін, іргелес өзге ұғымдардан айыр-
масын көрсететін анықтама берген. Яғни, әрбір ұғымның мазмұны мен 
көлемін анықтаған; үшіншіден, әр ұғымның ғылыми атауын (айшық, 
шумақ, тармақ, бунақ, буын) жасаған; төртіншіден, терминдердің 
жүйелілік ерекшелігін ескере отырып, жалпы қолданыстағы бір 
үлгімен жасалған (модель) сөздерді термин ретінде пайдаланған; 
бесіншіден, ғылыми ұғымдардың арасындағы жүйелілік-құрылымдық 
байланысты көрсеткен. Дәлірек айтқанда, айшықтың – шумақтан, 
шумақтың – тармақтан, тармақтың – бунақтан, ал бунақтың – буын-
нан құралатындығын сатылай отырып көрсету арқылы ұғымдық 
микрожүйенің өзіндік табиғатын танытқан.

Бұдан ғалымның өзі зерттеп отырған ғылым саласындағы ұғымдар 
жүйесінің ішкі байланысы мен ерекшелігі терең білумен бірге, олар-
ды таңбалауда тілді өте шебер пайдалана алғандығы анық көрініп тұр. 
«Әдебиет танытқыштан» мұндай мысалдарды әлі де көптеп келтіре бе-
руге болады. Жеке ұғымдардың өзара байланысынан барып ұғымдар 
жүйесі құралатыны сияқты соларға сәйкес келетін жекелеген термин 
сөздердің жиынтығы – терминдер жүйесін, яғни салалық терминология-
ны құрайды.

«Әдебиет танытқыштағы» ғалым қаламынан туындаған біртұтас 
жүйе құрайтын терминдер оның әдебиеттану ғылымының ғылыми тер-
минологиясын қалыптастырғанын көрсетеді.

Сондай-ақ, А.Байтұрсынұлы тіл білімі, әдебиеттану ғылымдарының 
ғылыми терминологиясын жасаумен бірге, қазақ тілін оқыту әдісте-
месінің де негізін қалаушы ретінде бұл салаға қатысты көптеген 
терминдерді жасаған. Олардың қатарына әдіс, әдісқой, сауаттау әдісі, 
жалқылау әдісі, жалпылау әдіс, жалқылау-жалпылау әдіс сияқты тер-
миндерді жатқызуға болады.
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Ғылым, білім саласында қазақ тілінің қолданыс аясының кеңеюіне 
мақсатты түрде үлкен мән берген және термин шығармашылығында 
ұлт тілінің өз мүмкіндігін шебер қолдана білген ғалымның әлі баспа 
бетін көрмеген немесе кезінде жарияланып, қазір қолға түспей жүрген 
ондай еңбектері табылып жатса, олардың ішінде де көптеген терминдер 
мен жаңа қолданыстардың болатындығына еш күмәндануға болмайды.

Сонымен, жоғарыда атап көрсеткеніміздей, А.Байтұрсын ұлы қазақ 
тіл білімі, әдебиеттану сияқты жеке ғылым салаларының ғылыми 
терминологиясының негізін қалаумен бірге, көптеген әдістеме, тарих 
және этнографияға, жалпы мәдениетке қатысты терминдер жасаған 
ғалым.

Ғалымның термин шығармашылығындағы қызметінің бір ғана ғы-
лым саласымен шектелмейтіндігі оның жалпы қазақ терминология-
сын қалыптастырудағы орнының айрықша екендігін көрсетеді. Алай-
да, А.Байтұрсынұлының қазақ терминологиясының қалыптасуына 
қос қан үлесі бұлармен ғана бітпейді. Оның Қазақстан ғылымын ұйым-
дастырушылардың бірі ғана емес, солардың ішіндегі ең ірісі, бірегейі 
екендігін дәлелдейтін деректер ғалым мұрасына тереңірек үңілген 
 сайын табыла береді.

Ендігі бір айрықша атап айтуды қажет ететін мәселе – ғалымның 
терминжасамның тәсілдері мен жолдарын анықтап бергендігі. 
Яғни А.Байтұрсынұлы терминжасам тәсілдерін анықтап, оларды өз 
тәжірибесінде тұңғыш рет кеңінен пайдаланған ғалым.

Терминжасам тәсілдерінің ара-жігі ашылып, олардың термин шы-
ғармашылығында іске қосылуы – қазақ тілінің грамматикасының 
(сарфы) жазылуымен тікелей байланыста қарастыруды қажет ете-
ді. Бүгінгі терминжасам тәсілдерінің өзіндік ерекшеліктері бар екен-
ді гіне қарамастан, ол негізінен қазақ тілінің сөзжасам тәсіл де рі нің 
құрамына енеді. А.Байтұрсынұлының қазақ тілінің сөз жа сам тәсілдерін 
анықтаумен қатар, ол тәсілдерді термин жасау да пайдаланудың жарқын 
үлгісін көрсеткендігін оның қаламынан туын даған жүздеген терминдері 
дәлелдейді. Мәселен, ғалымның жұрнақ, жалғау, буын, шумақ, тармақ, 
рай, мүше, әдіс т.б. осылар сияқты терминдері семантикалық тәсілмен, 
жақша, сызықша, көсемше, есімше, дәйекші, буыншы, бастауыш, баян да-
уыш, анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш, әуреленіс, күліс, әлектеніс, 
әліптеме, зауықтама, мазмұндама, ермектеме, қорытпа, ұсынба, сұқ-
таныс, азаптаныс, жалғаулық, есімдік тәрізді көптеген терминдері 
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морфологиялық тәсілмен, ал дауыссыз дыбыс, дауыс ты дыбыс, қатаң 
 дыбыс, ұяң дыбыс, түбір сөз, туынды сөз, қос сөз, қаратпа сөз, қыстырма 
сөз, мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, сын пысықтауыш, тұр-
лаулы мүше, тұрлаусыз мүше, салалас сөйлем, сабақтас сөйлем, жалаң 
сөйлем, жайыл ма сөйлем, болымды сөйлем, болымсыз сөйлем, толымды 
сөйлем сынды терминдер тобы синтаксистік тәсілмен жасалған.

Бұл аталған терминдердің кейбіреулері орыс тіліндегі терминдер дің 
негізінде калькалану арқылы (дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, қос сөз 
т.б.) жасалғандығы аңғарылып тұр. Бұдан ғалымның калька тәсілін де 
ұтымды пайдаланғанын көруге болады.

Г.Ц. Пюрбеев «Калькалау арқылы термин жасау өте күрделі мәселе. 
Аударманың сәтті шығуы үшін өзге тілден сөздің (сөз тіркесінің) семан-
тикасын, морфологиялық құрылысы мен қолданылатын саласын жақсы 
білу керек» (Пюрбеев Г.Ц.Современная монгольская терминология. – М., 
1984. С. 101.) – деген болатын.

А.Байтұрсынұлы жоғарыдағы терминдердің орыс тіліндегі аталған 
қасиеттерін жақсы білумен бірге, қазақ тілінің өз материалын ұтымды 
пайдалана отырып, сәтті терминдер жасаған. Көрсетілген терминдердің 
қазақ тілінің терминологиялық лексикасының қатарынан берік орын 
алып, күні бүгінге дейін өзгеріссіз қолданылып әбден қалыптасып 
кеткендігі – олардың сәтті жасалғандығының айқын дәлелі бола алады.

Ғалым еңбектерінен қимыл атау формасымен келетін аңдау, ауыс-
тыру, әсірелеу, әсерлеу, байымдау, бернелеу, бүкпелеу, дамыту, кейіптеу, 
көріктеу, мезгеу, меңзеу, теңеу, түйдектеу, үдету, шендестіру сияқты 
әдебиеттану терминдері мен демеу, жалғау, үстеу, шылау тәрізді тіл 
білімі терминдерін көптеп кездестіруге болады.

Заттық ұғым мен процестік ұғымды ұштастырып тұратын мұндай 
терминдерді жасау Ахаңнан бастау алып, бүгінгі қазақ терминоло-
гия сындағы термин жасаудың өнімді бір үлгісіне айналғанын аңға-
рамыз. Бұл терминдердің қайсыбірі (мысалы, ауыстыру, теңеу т.б.) 
тілде бұрыннан бар сөздердің терминденуі арқылы жасалған болса, 
кейбіреулері (мысалы, лептеу, ойламалдау т.б.) сол үлгімен, яғни етістік 
түбіріне - у жұрнағын жалғау жолымен жасалынған.

Кезінде А.Байтұрсынұлы пуристік бағыт ұстады деп, ол жасаған 
тер миндердің біразы қолданыстан шеттетілгені белгілі. Соған қара-
мас тан, Ахаң жасаған терминдердің көпшілігі өзінің өміршеңдігін 
та ны тып келеді. Ал арнайы шеттетілген терминдердің арасында 
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бү гінде қайтадан қажетімізге жарайтындары аз емес. Әдебиетші ға-
лым Р.Нұрғалиев Ахаңның еңбегіне жазған алғысөзінде «сан  алуан 
фольклорлық шығармаларды топтап саралауға мүмкіндік беретін 
суықтама, зауықтама, сарындама, салттама, ғұрыптама, қалыптама 
деген терминдер қазіргі ұғымымызға өзі сұранып тұр» (Нұрғалиев Р. 
Алып бәйтерек//А. Байтұрсынов. Ақ жол. –Алматы, 1991. 13-б.), - дейді.

Жалпы алғанда, ғалым термин шығармашылығында морфология-
лық және синтаксистік тәсілдерді көбірек пайдаланған. Мұны кездей-
соқ  нәр се деуге болмайды. Ғалым ұғымдар жүйесінің ерекшелігін терең 
 түсі не отырып, әр ұғымның көлемі мен мазмұнын дәл қамтитын атау 
жасау ды көздеген. Яғни, әр ұғымның өз таңбалаушысы болуы на мән 
берген дігі байқалады. Сондықтан да ол аталған тәсілдерді пайдалану 
арқылы көптеген жаңа терминдер жасаған. А.Байтұрсынұлы жекеле-
ген ғылым салаларының ғана емес, бүкіл қазақ терминологиясының 
қалыптасуына тікелей әсер еткен айрықша тұлға.

Ғалымның терминжасам тәсілдерін көрсетіп, оларды пайдала на 
 отырып, тіл білімі, әдебиет ғылымдарының терминологиясын, өзге ар-
наулы салаларға қатысты терминдер жасауы – ғасыр басындағы өзге 
ғылым салалары бойынша оқулықтар мен түрлі ғылыми еңбектер 
жазған авторларға таптырмайтын үлгі болды. Бұл пікіріміздің негізсіз 
емес екендігіне А.Байтұрсынұлынан кейін әртүрлі ғылым салалары 
бойын ша енбектер жазған қазақ зиялыларының жасаған терминдері 
дәлел бола алады. Оны мына кесте арқылы көрсетуге болады.

А.Байтұрсынұлы. 
«Тіл құрал». 

Орынбор, 
1914, 1915...

С.Қожанұлы. 
«Есеп тану 
құралы». 

Ташкент, 1924.

Ж.Күдерин. 
«Өсімдіктану». 
Москва, 1927.

Е.Омарұлы. 
«Пішіндеме» 
(геометрия). 
Кызылорда, 

1928.
Сызықша, есімше, 
көсемше

Жақша Сабақша, 
тұқымша, 
қайықша, 
тостағанша т.б.

Текше, тікше, 
қиықша

Сұраулық, етістік, 
жалғаулық, есімдік

Құралғыштық, 
барабарлық, 
бөлінгіштік

Тұқымдық, 
аналық, аталық 
құрылым дастық, 
ұқсастық

Өлшемдік, 
құрлымдастық, 
ұқсастық
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Бастауыш, баянда-
уыш, анықтауыш, 
толықтауыш т. б.

Өлшеуіш Қаптауыш Өлшеуіш

Оралым Айырым, алым, 
бөлім

Бітім

Бұл кесте арқылы біз кейінгі оқулықтар жазған авторлардың 
А.Байтұрсынұлының кейбір термин жасау үлгілерін (модельдерін) 
қалай пайдаланғанын немесе олардың арасындағы сабақтастықты 
көрсетуге тырыстық. Осы деректердің өзі ғалымның тіл білімпазы 
ретінде қазақ тілінде термин жасаудың үлгісін көрсете отырып, ғасыр 
басындағы термин жасау ісіне тікелей ықпал еткен зор тұлға екенін 
анық аңғартады. Мұндай мысалдарды әлі де келтіруге болады. Мысалы, 
А.Байтұрсынұлының қаламынан туындаған тұрлаусыз мүше, тұрлаулы 
мүше, одағай сөз, сабақтас сөйлем терминдері Е.Омарұлының көрсетіл-
ген оқулығындағы тұрлаусыз шама, тұрлаулы шама, одағай сан, сабақ-
тас пішін терминдерінің жасалуына себеп болғандығына да дау айту 
қиын ғой деп ойлаймыз. А.Байтұрсынұлы XX ғасырдың басындағы 
қазақ терминологиясын қалыптастыру мен дамытудың бағыт-бағдарын 
айқындаушы, яғни қазақ терминологиясының тұңғыш ғылыми прин-
циптерін жасаушы.

1924 жылдың маусым айында Орынборда «Қазақ ғылыми қызмет-
керлерінің I съезі» болып, онда терминологияны қалыптасты ру-
дың принциптері бекітілгені мәлім. Араға екі жылдай уақыт салып,                               
1926 жы лы Бакуде өткен «Түрікшілердің І-ші құрылтайында» жасаған 
баяндамасында А.Байтұрсынұлы қатынасушыларға осы принциптерді 
таныстыра отырып және өзге түркілердің де ғылыми терминологияны 
қалыптастыруда оларды басшылыққа алса дұрыс болатындығын айта 
келіп, өз ойын былай түйіндейді: «Этим путем каждый из нас, разгрузив 
свой язык от балласта чужих слов и отчистив его от засоренности вли-
янием чужого языка, сделали бы доступными произведения своей печати 
и своей народной массе и другим тюркским народностям» (Байтұрсынов А. 
Тіл тағылымы. – Алматы. 1992, 425-б.).

Бұдан ғұлама ғалымның қазақ терминологиясын қалыптастыру мен 
дамытудың бағыт-бағдарын айқындаумен қатар, бүкіл түркі халықтары 
терминологиясының дамуына көңіл аударып, термин жасауда ортақ 
принциптер ұстану арқылы туыстас халықтардың өзара ғылыми және 
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рухани-мәдени байланыстарының тереңдей түсуін көздеген түркіта-
нушы екендігін көруге болады.

XX ғасыр басында басшылыққа алынған бұл принциптерді ескірді деу-
ге ешқандай негіз жоқ. Кезінде солақай саясаттың салдарынан олар дың 
орынсыз шеттетілгені белгілі. Уақыт талабына сәйкес кейбір толық-
тырулардың болу мүмкіндігіне қарамастан 20-жылдары жасалған сол 
принциптер ғылыми құндылығын жойған жоқ.

«Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін 
меңзегенінше, көңілдің түюін түйгенінше айтуға жарау. Мұның бәріне 
жұмсай білетін адамы табылса, тіл шама қадырынша жарайды. Бірақ 
тілді жұмсай білетін адам табылуы қиын... Сондықтан сөзден жасап 
сөз шығару деген әркімнің қолынан келе бермейді және шығарғандардың 
да сөздері бәрі бірдей жақсы бола бермейді» ([1] Байтұрсынов А. 
Шығармалары. – Алматы, 1989. 141-б.), - деп, тілдің міндетін терең 
түсініп, оны термин шығармашылығында асқан шеберлікпен, үлкен 
жауапкершілікпен жұмсай білген ұлы тұлғаның қазақтың ғылыми тер-
минологиясын қалыптастырудағы еңбегі ұшан-теңіз.

Орыстың ғылым тілінің даму тарихын зерттеуші ғалымдар энцик-
лопедист-ғалым М.В.Ломоносовты - «орыс ғылыми терминология сының 
атасы» (Даниленко В.П., Канделаки Т.Л. Русская терминология//Разви-
тие терминологии на языках союзных республик СССР.  –М., 1986. С.182.) 
- дейтін болса, Қазақстан ғылымының тарихындағы ондай орынды 
ұлтымыздың бағына туған перзенті ірі ағартушы, ғұлама ғалым  Ахмет 
Байтұрсынұлы иеленіп тұр.
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филология факультеті қазақ тіл білімі кафедрасының профессоры, 
филология ғылымының докторы, профессор

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – ҚАЗАҚ ЛИНГВИСТИКАСЫ ПӘН 
АТАУЛАРЫНЫҢ (ТЕРМИНДЕРІНІҢ) НЕГІЗІН САЛУШЫ

Ахмет Байтұрсынұлының оқу-ағартушылық ісі қазақ әдеби тілінің 
көркем әдебиет, публицистикалық және ғылыми-педагогикалық стиль-
де рінде жазылып, 3 бағытта жүргізілді: 1) «Айқап», «Шора» журнал-
дары мен «Қазақ» газетінде жер, ұлт, тіл, мемлекеттік құрылыс және 
тәуелсіздік, яғни қазақтың тәуелсіз мемлекеті жөнінде жазған мақа-
лалары; 2) шығармашылық ағарту жолы, олар: 1909 жылы Петербург-
те шыққан «Қырық мысал» деген аударма жинақ, 1911 жылы Орынбор-
да шыққан «Маса» мысалдар жинағы, 1923 жылы жазылып, жоғалып 
кеткен «Мәдениет тарихы» зерттеуі, 1926 жылы Мәскеуде басылған  
«23 жоқ тау» жинағы, осы жылы Мәскеуде жарық көрген «жыршылар-
дың айтуы нан алып өңдеп өткерген» «Ер Сайын» жыры; 3) сауат ашуға 
арналған әліппелері, бейімдендіруге арналған оқулықтары және 
дағдыландыруға арналған әдістемелік баяншылары. Әліппе, оқулық 
және баяншылардың 1912 жылдан 1928 жылдың аралығында 48 рет 
қайталап, толықтырылып 6 қалада (Орынбор, Семей, Ташкент, Қазан, 
Уфа, Қызылорда) басылуы – Ахмет Байтұрсынұлын қазақ халқын сауат-
тандыру мен білімдендіруде – ағартуда қандай қызмет еткендігінің 
сандық ғана емес, сапалық, мазмұндық көрсеткіші.

Ол еңбектері «Оқу құралы», «Тіл – құрал», «Баяншы», «Әліппе»  «Сауат 
ашқыш», «Әліп-би» және «Тіл жұмсар» деп аталады. Олар Орынбор, 
Семей, Ташкент, Қазан, Уфа, Қызылорда қалаларында жарық көрген. 
«Оқу құралы» атты оқулықтары балаларды дыбыс әдісі (усул сотие) 
негізінде сауаттандыруға арналып, 1926 жылдан бастап Т.Шонановпен 
бірге 3-4 жылдық мектептерде оқытылатын кітап болып шыға 
бастаған. 1912-1927 жылдар аралығында қайталанып, толықтырылып 
10 рет басылған. «Сауат ашқыш» ересектерді сауаттандыруға арналған, 
2-ақ рет (1924, 1926) басылған. «Әліппе астары» – «Оқу құралдарын» 
үйретуге арналған баяншы, қазіргі тілмен айтқанда әдістемелік 
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нұсқау. 1920 жы лы Қазанда бір-ақ рет басылған «Баяншыда» 
реформаланған араб әліппесін мұғалімдер оқушыларға қалай үйретуі 
керек екені ба ян далады. 1928, 1929 жылдары ғана жарық көрген «Тіл 
жұмсарлар» – сөйлеу, оқу және жазу тілін тәжірибе жүзінде іске асыруға 
үйрететін, қазіргі тілмен айтқанда, практикалық сабақтарға арналған 
жаттығулар жинағы. «Әліп-би» – «Оқу құралы», «Сауат ашқыштардың» 
жалғасы іспетті. Бірақ «Әліп-бидің» өзіндік өзгешелігі бар. Ол – дыбыс 
негізді әдіс (усул сотие) «төте оқу» және әріп негізді әдіс (усул медие) 
«тұтас оқу» деген принциптерін жақындатып, араластырып оқыту 
мақсатындағы еңбек, қосымша «Жаңа құрал» деп  аталуының себебі 
де осы.

«Тіл – құрал» оқулықтарының жарық көруі 1914 жылдан басталады. 
Бұл оқулықтардың бірінші жылдық, екінші жылдық, үшінші жылдық 
болып бөлінуі, қазіргіше фонетикаға, морфологияға, синтаксиске арнал-
ғандығын айғақтайды. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне арналған оқу-
лығы (1914 ж.) – Ахаңның араб әліппесі негізіндегі қазақ жазуын рет-
ке келтіріп қалыптастыруының нәтижесі. Олар 10 рет қайта басылған. 
А.Байтұрсынұлының фонетика жайындағы 1928 жылы «Жаңа мек-
теп» журналында жарияланған «Дыбыстарды жіктеу туралы» атты 
шағын мақаласында қазақ тіліндегі дыбыстарды айтылуына, жасалуы-
на («мүшелердің қатысуы») қарай жіктеуі бұған дейінгі еңбектерінен 
өзгеше жаңалық болды. Дегенмен А.Байтұрсынұлының қазақ тіліндегі 
дыбыстарды жіктеу критерийлерінде зерттеп зерделеуді қажет ететін 
тұстар жеткілікті… Морфологияға арналған «Тіл – құрал» кітаптары  
1915 жыл дан 1927 жыл ға дейін 9 рет басылыпты. Синтаксис ке арналған 
«Тіл – құрал» кітаптары 1923 жылдан 1928 жылға дейін 6 рет жарық 
көріпті. Тұжырымдай келгенде, оқулықтардың 16 жыл ішінде (1912-1928) 
қайта басылғандарының жартысы (25 рет) қазақ лингвистикасының 
жоғарыда аталған салаларында А.Байтұрсынұлы «Тіл-құрал» оқулық-
тарының қалыпты грамматикасының мән-маңызын айқын дайды. 
Кейін нен жазылған ғылыми грамматикалардың негізі болғандығын 
дәлел дей түседі. 

Алашорданың 1917 жылғы желтоқсанда болған жалпы қазақтық 
съезінде М.Дулатовтың қазақта медресе мен мектептің, молда мен 
мұғалімнің тапшылығын, оқулықтың жоқтығын көтерген баяндамасы 
бойынша бастауыш және орта қазақ мектептері үшін оқулықтар жазу 
жөнінде комиссия құрылды. Ал 1905 жылғы революцияға дейін патша-
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лық Ресей отар елдер тілінде баспасөздің болуын шектеген,  тыйым 
салған. А.Байтұрсынұлы 1929 жылы өз қолымен жазған «Өмірбая-
нында»: «Қазақ сөздерінен термин жасау арқылы халықтың жан-
ды тілінің арнасына көшіру істерімен (Орынборда – Ш.Ж.) айналыса 
бастадым. Бұлар өзім жасаған оқулықтар және өзім редакциялаған 
«Қазақ» газеті арқылы іске асты» дейді. Бұл мақсаты кейіннен қазақ 
 лингвистикасы мен әдебиеттануына арналған еңбектерінде заңды 
жалғасын тапты.

Сауат ашу, бастауыш, орта, арнаулы орта және жоғары мектептер-
ге арнайы оқулық жазу мен басып шығарудың белгілі бір мақсатты 
бағдарламамен іске асырылуы негізінен Ахмет Байтұрсынұлының 
1920-21 жылдары оқу-ағарту комиссары, 1921-1922 жылдары Өлкелік 
Халық Комиссариаты жанындағы Академиялық Орталықтың төрағасы 
болуынан басталып, 1923 жылы Ташкенттегі «Талап» қауымының 
мақсаттарында жалғасын тауып, 1925-1927 жылдар аралығында Смағұл 
Сәдуақасұлының Халық ағарту комиссары қызметін атқаруымен тығыз 
байланысты. Ал Алашорданың халық ағарту бағдарламасындағы: 
1) жалпы халыққа бірдей міндетті түрде бастауыш білім беру; 2) ба-
лалар алғашқы екі жылды ана тілінде оқуы керек; оқулықтар және 
қазақ тіліндегі басқа да шығармалар «Қазақ» газетінде қабылданған 
жазу ережесін ұстануы керек деген пунктерді оқығанда, қазақ тілінде 
оқулықтар құрастыру жөніндегі идея мен оны іске асырудың түп 
тамырының қайда жатқандығын пайымдау қиын емес. Оған дәлел 
төмендегі «әрқайсысы Академияның бір-бір институтына тұрарлық 
көксерек топ» (Асқар Сүлейменов) – Алаш арыстарының 20-дан астам 
ғылым саласына арналған 1912-1929 жылдар аралығындағы алуан си-
патты, түрлі көлемдегі еңбектері.

А.Байтұрсынұлы қазақ тілінің дыбыс, сөз және сөйлем жүйесіне 
арналған «Тіл – құрал» оқулықтарында (1914, 1915, 1925) 310 линг-
вистикалық термин қолданған. Оның 118-і (38,5%) қазіргі қазақ тіл 
білімінде қолданылып жүрсе, 192-сі (61,5%) қазір қолданылмайды. Бұл 
терминдерді тіл білімінің салаларына қатысты жіктесек:

• фонетикаға қатысты 108 термин (35,4%);
• лексикологияға қатысты 11 термин (3,6%);
• морфологияға қатысты 109 термин (34,9%);
• синтаксиске қатысты 64 термин (21,3%);
• жалпы тіл біліміне қатысты 18 термин (4,8%) [1]. 
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Пәндік атаулардың (терминдердің) семантикалық, морфологиялық 
және синтаксистік тәсілдер арқылы жасалғандығын, бірді-екілі араб 
сөздерін (қазақ тілінің сарфы, нахуы, харіф) қолданғаны болмаса, 
негізінен тілімізде бұрыннан бар сөздердің мән-мағынасын жаңартып 
(жұрнақ, ноқат, шырай, одағай), тілімізде бұрыннан бар сөзге жұрнақ 
жалғау арқылы (көсем+ше, ата+у, сызық+ша, тыңдау+шы), төл сөз-
дерімізді тіркестіріп (қос ноқат, қымқырулы толық дауысты, мендік жақ, 
дыбыстың таңбасы) қолданғандығын көреміз. Оларда қазіргі кезде тер-
минге қойылатын қысқалық, дәлдік, жүйелік, бір мағыналылық деген 
талаптарға толық жауап бермегенмен (оларды талап етудің тарихи да, 
ғылыми да тұрғыдан жөні жоқ), ол пәндік атаулардың шет ел тілдерінен 
ада болуы, калькалаудың жоқтығы – тіл тазалығын сақтаудың, тілді 
көшірмешілдіктен сақтандырудың айғағы. Латын тілінен калькалаудың 
салдарынан орыс тілінде родительный, винительный падеждердің 
дұрыс қойылмағандығы белгілі [2, 22].

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілін ғылыми тұрғыда жүйелеп жазғанға 
дейін басқа жүйедегі тілдерде жаза және сөйлей білумен қатар, олардың 
ілімімен де қаруланғанға ұқсайды. Мысалы, әлемдегі тілдерді түбіршік 
тіл, жалғамалы тіл, қопармалы тіл болып үшке бөлінетінін сөз етуінен 
оның тілдерді классификациялаудың типологиялық (морфологиялық) 
принципі тұрғысынан келіп отырғандығын бағамдаймыз. Сөздерді 
сөз таптарына топтаудағы (басқа да жіктеулеріндегі) бір ерекшелік 
– грамматикалық формаға лексикалық-грамматикалық мағынасына 
қатысты атау беруі. 

Тіл атаулының мазмұндық және формалық жағы болатыны белгілі. 
Осы тұрғыдан келгенде, тіл жүйесіне формалық (материалдық) жағын 
ескере отырып, келген секілді. Өйткені ол тіл жүйесін дыбыстар жүйесі, 
сөздер жүйесі, сөйлемдер жүйесі деп бөледі, яғни лексикологияны 
лингвистиканың саласы ретінде қарастырмады деген сөз. Оның себебі: 
1) тілдің қалыпты грамматикасын жасау үшін тілдік нақты формалар-
ды негізге алу керек болды, 2) ХІХ ға сыр дың соңы ХХ ғасырдың ба-
сында әлемдік лингвистикада тілдік қабаттарды формалық фактілер 
(фонема, морфема, синтагма) негізінде структуралық әдістің, кейіннен 
мектептердің (Прага, Копенгаген, АҚШ, Лондон, Ленинград, Мәскеу), 
қалыптасып дамыған лингвистиканың әсері болды. Ал «Әдебиет 
танытқышта» сөзді көр кем әдебиеттің көркемдегіш құралы сипатын-
да қарастыруы – әдеби шығарманың стильдік жағынан сөз еткендігі. 
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Әдебиеттанудағы стиль мен тілтанудағы стилистика мәселелері 
төркіндес болғанмен, еншілес емес. 

Әділдік үшін ескерте кетер жайттар: 1) зат есім (нәрселердің атта-
ры), сын есім (зат-мақұлықтың қасиетінің аттары), сан есім (есеп ат-
тары), үстеу мен демеу (ақыры өзгермейтін сөздер), көптелу, сөз табы 
(сөздің бөлімі), осы уақыт, өткен уақыт, болашақ уақыт, бұйрық рай 
(бұйрық мағынадағы сөз) деген пәндік атауларды Ы.Алтынсарин өзінің 
«Начальное руководство к обучению казахов русскому языку» (1879) 
ат ты еңбегінде енгізгендігін естен шығармаған жөн; 2) араб әліппесін 
қазақ тілінің дыбыстың жүйесіне ықшамдап түгел өзгерткен Ахмет 
Байтұрсынұлы деген жаңсақ пікір бар. «Тіл тағлымы» атты жинағында 
қазақ тіліндегі 17 дауыссыздың 13-і ғана араб тілі дауыссызымен сәйкес 
келетіндігін, 4 дауыссыз (п, ш, г, н) сәйкес келмегендіктен, өзіне дейін 
өзгертілгендігін ескертеді. Қазақ тіліндегі 5 дауысты (а, о, у, ы(й), е) 
араб тілі дауыстыларымен сәйкеспейді. Сондықтан «араб әріптерінің 
негіз тұлғасын бұзбай, шет пұшпағын ғана өзгертіп дауысты дыбыстарға 
да харіф арнау тиіс болғанын» ескертеді [3, 170-171]; 3) баспа бетінде 
проф. Т.Кәкішевтің Ғ.Мүсірепов айтты деген, А.Байтұрсынұлының 
«Тіл теориясы» атты қолжазба күйіндегі кітабы болған деген 
дерегі беріліп жүр. Қолжазба күйінде қалғандықтан: а) бұл кітап 
А.Байтұрсынұлының өмірбаяндық деректерінде кездеспейді,                                               
ә) Қ.Жұбанов тың 1933 жылғы "Политехникалы мектеп» журналында 
жарияланған «Қазақ тілінің ғылыми курсы жөнінен лекциялар» атты 
еңбегінде: «Беріде қазақтың өз ішінен шығып, қазақ тілін зерттегендер 
қазақтың ұлтшыл оқығандары, алашордашылдары болды» дей келіп, 
«бұл уақытқа шейінгі қазақ тілін зерттеудің бәрі де… терең қарамаған… 
көрініп тұрған мүйістерін ғана қалпыған нәрселер. Грамматикалардың 
бәрі де мектеп грамматикалары ғана. Олай болса, қазақ тілін зерттеу 
жұмысы …ғылым жолына салынбаған, ғылым сатысына көтерілмеген» 
[4; 118-119] деуі А.Байтұрсынұлын «ұлтшыл оқығандар», «алашорда-
шылар» қатарына қосқанмен, ұсталып кеткенмен, әлі де көзі тірі кезінде 
айтылған сөзде де қазақ тілінің ғылыми грамматикасының қолға 
алынбағанын әділ ескертіп отыр.

А.Байтұрсынұлы қазақ тілтану терминдерін қалыптастыру мен 
да мытуды оқулықтарында ғана емес, көсемсөздерінде де одан 
әрі белсенді түрде үнемі іске асырып отырды. Ғылыми пәндер ту-
ралы пікірлері ғасырлар тоғысындағы қазақ тілінің тағдыры 
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жайындағы толғаныстарды «Айқап» журналы, «Қазақ» газетіндегі 
мақалалардың, Алаш партиясы, Алашорда документтерінің Алаш 
көсемі А.Байтұрсынұлы, М.Дулатовтардың еңбектерінің тарихи шешу-
ші мұраттар атқарғаны аян болып отыр. Ал арнайы жинақ болып 
басылған еңбектегі [5] Клапрот, А.Құрманбаев, Д.Сұлтанғазиндердің 
мақалаларынан үстіміздегі ғасырдың нәтижелері байқалады. Енде-
ше, А.Байтұрсынұлы бастаған қазақ зиялылары тіл тазалығын сақтау, 
әдеби тілді қалыптастыру және ұлттық тілдің көркемдік деңгейін, 
қоғамдық өмірдегі рөлін көтеру  жолында жанашыр ғана емес, жасау-
шысы да болды деуге толық негіз бар. 

А.Байтұрсынұлы «Қазақ» газетін ұйымдастырғанға дейін «Айқап», 
«Шора» журналдарында жарияланған еңбектерінде Ы.Гаспринскийдің 
1884 жылы ұсынған «Усул жадидін» қолданғанымен, оның көзсіз 
еліктеушісі болмай, араб әліппесі негізіндегі қазақ жазуы қазақ тілінің 
төл дыбыстық жүйесіне сүйенетіндігін, тіліміздегі арабизм, парсизм, та-
таризмдерге қарсы шықты [3, 387-395, 432-434; 6, 223-326]. С.Мұқанов 
күрделі кезең, 1932 жылдың өзінде «Қазақ» газеті «Айқап» шала 
пісірген нәрселерді дұрыс пісірді, көмескі пікірлерді айқындап, соны-
мен қатар «Қазақпен» қазақтың тілі туды, таза қазақ тілінде шыққан 
баспасөз «Қазақ» газеті ғана болды… көпшіліктің пікір көші «Айқаптан» 
«Қазаққа» ауды» [7, 52] деуінен газеттің қазақ тілі мәселелерін сөз етіп 
қана қоймай, өзі үлгі бола білгендігін бағамдаймыз. А.Байтұрсынұлы 
1912-1926 жылдар аралығында қазақ тілінің келелі мақсат-міндеттер 
жайында «Жазу тәртібі», «Шаһзаман мырзаға» (1912), «Жазу 
мәселесі», «Қазақша сөз жазушыларға», «Қазақша оқу жайынан», 
«Оқыту жайынан» (1913), «Бастауыш мектеп» (1914), «Шекіспей, 
бекіспейді» (1916) атты тарихи мақалалары жария ланды.

Араб әліппесін қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне қарап түзу мәселесін 
1912 жылы «Айқап» журналында жарияланған «Жазу тәртібі» атты 
мақаласында [3, 380-385] алғаш көтеріп, тұңғыш қадам жасады. Қазақ 
тілінің 43 дыбысын 28 таңбадан тұратын араб әліппесі негізіндегі қазақ 
жазуын ұсынды. Ахаң жасаған әліппенің Енисей, Орхон, Талас (бұдан бы-
лай – ЕОТ) жазулары мен М.Қашқаридың еңбектерімен бірнеше үндес 
сабақтастықта, салаластықта бағамдауға болады. Мәселен: 1) ЕОТ жа-
зуларында дара дыбыстар саны – 12 [8, 5;16] (А мен Е, Ы мен І, Ө мен 
Ү әріптері 4-ақ таңбамен белгіленген), ал М.Қашқари ұйғырлар туралы 
айта келіп, «олар 24 дыбыстан туратын түркі жазуын пайдаланады» 
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[9, 13] дейді. Әріптердің ЕОТ жазуында 22, М.Қашқари заманында 24, 
А.Байтұрсыновта 28 болуы – Ү-ҮІІІ, ХІ және ХІХ ғасыр соңы – ХХ ғасыр ба-
сында түбі бір түркі тілдерінің дыбыстық құрамының өзгергенімен, көп 
алшақтай қоймағандығы, түркі тілдік артикуляциялық базаның берік 
болғандығының айғағы; 2) ЕОТ жазуы негізінен силлабикалық (буын-
дық) және фонетикалық (дыбыстық) жазу түрлеріне негізделгендіктен, 
сөздердің дыбыстық құрамының жуан не жіңішке екендігі қатар келген 
дауыссыз дыбыстардың жуан не жіңішкелігіне қарай ажыратылады, 
себебі сөз мағыналарын ажыратуда дауыссыз дыбыстар шешуші роль 
атқарған [8, 20]. Байтұрсынұлының әліппелік реформасында керісінше: 
«Дауысты дыбыстарға дауыссыз дыбыстар бағынбақшы. Яғни дауыс-
ты дыбыстар жуан айтылса, олардың қатарындағы дауыссыз дыбыс-
тар да жуан айтылмақшы; дауысты дыбыстар жіңішке айтылса, да-
уыссыз дыбыстар да жіңішке айтылмақшы» [3, 381], себебі Ахаң тек 
қана фонетикалық жазуды басшылыққа алған. ЕОТ жазуы, М.Қашқари 
пайымдауы мен А.Байтұрсыновтың қазақ әліппесін негіздеуіндегі ең 
басты ортақтық – сингорманизм, ассимиляция заңдылықтары түркі 
тілдерінің айнымас ережесі болғандығын дәлелдеулері: 3) М.Қашқари 
араб әліппесі түркі тілдерінің дыбыстық құрамын толық қамтамасыз 
ете алмайтындығын ХІ ғасырда-ақ атап көрсетсе [9, 15], А.Байтұрсынұлы 
осы мәселенің шешімін қазақ тілінің негізінде канондық қасиетте деп 
саналып келген араб әліппесіне  938 жылдан соң өзгеріс енгізуі – ерлікке 
пара-пар іс.

«Шаһзаман мырзаға», «Жазу мәселесі» атты «Айқап» журналында 
жарияланған мақалалары – Ш. Жияшев пен Ғ. Мусилердің қазақ әліп-
песіне қатысты қарсы да қияпастау пиғылдағы жарияланымдары-
на жазған жауаптары. Ш. Жияшев өз мақаласында Ахаңның араб 
әліппесіне қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне сәйкес келмейтін дыбыс-
тарына графикалық өзгеріс енгізу арқылы жаңа әліппе түзуін «бірге 
қозғалмаудың», бұра тартудың белгісі деп түсінеді. «Белгілі бір тілге 
әліппе құрастыру жеке адамдардың еркі емес, «тіл болса, оның зако-
ны боларға керек. Менің … жазған сөздерім фонетикаға тиісті сөздер» 
[3, 391-392] деп, тілдік фактілерден пайымдалған теориялық 
тұжырымдар екенін баяндайды. «Сізден білімі кем емес» Ә. Бөкейхан               
й және у дыбыстарына «Англия тілінде» де өз алдына әріптер 
алынбай тынын, себебі олар дауысты дыбыстардан кейін келгенде 
жарты дауыс ты болатынын [3, 393] сіз секілді күлкіге көтермей кеңес 
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етіп айтты деп салиқалы пікір алысу мен әдептен озбауға шақырады. 
Екінші мақалада [3, 385-387] Ғ. Мусиге у, о, ы, е дыбыстарын жазуда 
графи ка лық таңбаларды белгілеуде қазақ тілінің табиғатын ескерге-
нін түсіндірді. 1926 жылы «Жаңа мектеп» журналында жарияланған 
мақаласында Ахаңның өзі де профессор Яковлевтің жақсы әліппе  
2 талапқа: 1) тіл дыбысына әріптер түгел жетуі керек, 2) әріп белгісі аз 
болуы керек. Бұл қасиеттер қазақ әліппесінде бар екендігін айтқанын 
баяндайды [3, 413]. А.Байтұрсынұлы жасаған әліппе ғылыми және 
практикалық жағынан негізделген іс екендігін өз заманында, кейінгі 
кезеңдерде небір білімпаздар ерекше бағалап жүр. Оған дәлел: 
А.В.Луначарскийдің жауапты редакторлығымен 1929-1931 жылда-
ры шыққан «Әдебиет энциклопедиясының» І және Ү томдарында 
«Казахский алфавит» деген кесте беріліп, «Байтурсыновский алфа-
вит» деп көрсетеді. Орыс лингвисі Н.Ф.Яковлев 1928 жылы «Матема-
тическая формула построе ния алфавита (Опыт практического при-
менения лингвис тической теории)» атты мақаласында Ахаң еңбегін 
«лингвистикалық тапқыр жаңалық» («лингвистическое изобрете-
ние») деп, Е.Д.Поливанов: «Эту пос ледную форму, которую приня-
ла казак-киргизская графика в 1924 го ду я во всяком случае считаю 
уже не нуждающейся, в поправле ниях и представляющей последний 
шаг в историческом формировании национальной графики, которым 
с полным могут гордиться киргизские деятели просвещение – созда-
тели реформы, как крупным культурным завоеваниям» [10, 36] деп 
бағалаған. Байтұрсынұлы әліппесін А.А.Реформатский, А.М.Барулин 
[11, 7], А.Н.Кононовтар [12, 115] және Германия, АҚШ ғалымдары 
жоғары бағалап, оның өміршеңдігі сондай Қытай, Түркия, Монғолия, 
Иран қазақтары әлі күнге дейін қолданады. А.А.Реформатский 
Байтұрсынұлының сингармоорфография принципінің орыс және 
АҚШ лингвисі, әдебиеттанушысы Р.О.Якобсонның дыбысты графика 
арқылы беру әдісінен бұрын жасалғандығын ескертеді. Өзбекстандағы 
қазақ профессор Махамбет Жүсіпов Ахаң жайындағы тұңғыш моногра-
фия жазып, А.Байтұрсынов әлемдік лингвистика тарихында алғашқы 
соны жаңалық – сингармоалфавит пен сингармоорфографияның не-
гізін қалап, сингармониялық тілдердің әліппелерін әуелде латын, со-
дан кейін кириллица негізінде құрауға түпқазық болды [11, 5] деген 
батыл да байсалды пікір айтады.

«Шора» журналындағы (1913 ж.) «Қазақша сөз жазушыларға» 
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атты мақаласының мазмұны түркі тілдеріндегі емле де түрік-татар 
тілдерінің жөнімен жүруі керек деген ойға жауап іспетті. Онда «емле – 
жазу үшін шығарған нәрсе. Олай болса, тілді … емлеге ыңғайлау емес, 
емлені тілге ыңғайлау керек» [3, 395], «егерде Гаспринскийдің сөзін 
тірілтеміз десек, ұлығ іс үшін ұсақ намысты қойып, түріктің тұнық 
тілін, түзу емлесін алу керек» [3, 399] дейді. «Қазақша оқу жайынан» де-
ген мақаласында мұғалімдердің «көбі қазақ тілінде қанша һәм қандай 
дыбыстар бар екенін жақсы білмейді, көбі қазақ тіліндегі дыбысты 
араб харыфына қарап есептейді. Араб харыфы дұрыс келмейтін дыбыс 
қазақ тілінде де бар болса да, жоққа санайды» [3, 434] деп дыбыс пен 
әріпті, оның ішінде араб және қазақ тілдерінің дыбыстық жүйесін айыра 
білмегендерді сынға алады. Екінші кемшілігі ретінде оқуды, сауаттан-
дыруды дыбыспен жаттықтырудан бастамайтындығын айтып, «Оқыту 
жайынан» деген мақаласында у с у л – ж а д и т (төте оқу) жүйесімен 
сауаттандырудың 2 түрлі әдіске: у с у л   м ә д и е - әріпті таныту арқылы 
сауаттандыру, у с у л   с о т и е – дыбысты таныту арқылы сауаттандыру 
болып бөлінетінін, оның ішінде графикалық әдіспен (усул мәдие) емес, 
фонологиялық әдіспен (усул сотие) үйретудің тиімді екенін ескертеді 
[13, 77]. Ал Ахаңның 1912 жылдан бастап бірнеше рет қайта басылған 
оқу құралдары усул сотие әдісімен жазылғаны белгілі. «Бастауыш мек-
теп» атты мақаласында (1919) [3, 435-438] патша үкіметінің бодан ел-
дер мен отар халықтардың ана тілдеріне деген қитұрқы саясатын сы-
нап, бастауыш мектептің оқу тілінің қандай болуы керек екенін мәселе 
етіп қояды. Мәселен, Ресейдегі орыстан басқа елдерде бастапқы білім, 
алғашқы екі жыл ана тілінде болуға тиіс деген ереже мен жарлықтың екі 
рет (1906 жыл 31 наурыз; 1913 жыл 14 маусым) шыққанына қарамастан, 
оқу министрінің «бірден орыс тілімен оқытуды ұнатуы», «хүкіметке 
керегі – мемлекеттегі жұрттың бәрі бір тілде, бір дінде, бір жазуда» 
болғанын да ұнату саясатын жүргізіп отырғандығына, ал «әр халыққа 
керегі – өз діні, тілі, жазуы сақталу» деген мұратты қарсы қояды. «Араб 
әрпі дінімен бірге келіп қазаққа арналған. Дінмен байланысқан жазу 
дін жоғалмай, жоғалмайды. Қазаққа газета, журнал, кітаптар жоқ кезінде 
жоғалмаған тіл газет, журналы шығып, кітаптары басылып… жатқанда, 
қазақ тілі жоғалмас» дейді. Сонда алдымен араб әліппесінен, содан соң 
дінінен айыру Кеңес өкіметінің отаршыл патшалық Ресейден алған 
авантюристік шовинизм мұрасы болғандай. Дінмен байланысқан жазу 
жоғалғандықтан, дін жоғалды, екеуі жоғалғандықтан, тіл жоғалуға бет 
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алды… 11 жылдың ішінде (1929-1940 жылдар аралығында) бір халықты 
3 рет сауатсыздандыру, яғни 3,5 жылда 1 рет әліппе ауыстыру, халық 
зердесін жадыбастандырудың «жетілген» түрі болды. Осы тұста «Ұлы 
Октябрь революциясына дейін қазақтың 2%-і ғана сауатты болды» 
деген жала фактіні Ахаңның 1914 жылы жазған мақаласындағы 
«қазақша хат білушілердің проценті мұжықтардан жоғары»  [3, 435] 
деген пікірімен салыстырсақ, арабша хат танығандар сауатсыздарға 
жатқызылған ба деген ой туындайды. А.Байтұрсынұлы мақаласын 
түйіндей келіп: «бас тауыш мектеп екі жаққа да зиянсыз, пайдалы 
болуы үшін бастауыш мектептер оқуы қазақ үшін 5 жылдық боларға 
тиіс. Әуелгі үш жылда балалар кілең қазақша оқу керек. Соңғы екі 
жылда кілең орысша оқу керек» дейді. Қазақ тілінде үйретілетін 
пәндер оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, жағрафия, шаруа-
кәсіп, жаратылыс жайы деген нақты ұсыныстар жасайды. Осы 
кезеңдегі (1914-1916 жж.) тілге қатысты түйткілдердің бірі – татар 
зиялыларының 1914 жылы Петербургтегі мұсылмандар съезінде 
«рухани мекеме қағазы» (баспасөз ісі – Ш.Ж.) татар тілінде болсын 
деп ұсыныс жасап, ақыры «татар-түрік тілімен» жазылатын бо-
лып қабылдануы. Бұл жөнінде Ә. Бөкейханов 1914 жылы «Қазақ» 
газетінің бірнеше санында жазып [13, 156-157], жақтасы Жаһанша 
Досмұхамедов, қарсыласы Бақытжан Қаратаев болғандығына налып 
жазды. Келесі бір «мүйіздеудің» сорақысы тағы да осы татарлардан 
1916 жылы шықты. Қазақ тіліндегі «рухани мекеме қағаздарының» 
татар бас паханаларына кіріптарлығын пайдаланып, басына түскісі 
келіп, олар мұсылмандар съезінің шешімін қазақ тіліндегі баспа 
өнімдерінен талап етті. Алаштың ардақтыларының бірі, орыстарға 
қазақ тілін үйретудің негізін салушы Телжан Шонановтың 1923 жылы 
жазғанындай: «Ол кезде мәдени жағынан жоғары тұрмыз деп есеп-
теген татар интелегенциясы өзге түркі халықтарын татарландыру, 
ішінде қазақ та бар, басқа да ұсақ түркі тайпаларын да ешқандай се-
беп-салдарсыз татар тектес жұртшылықта татар тілін қабылдасын 
дегеннен басталған еді. Кезек қазақ тіліне де таянған еді» [4, 126]. 
Мұндай пиғылдардың «сыбағасын» А.Байтұрсынұлы өзінің «Шекіспей, 
бекіспейді» атты мақаласында [13, 157-158] берді. Байтұрсынұлы 
1926 жылы Түркологтардың І съезінде 1905 жылғы революцияға 
дейін қазақ тілінде баспасөздің болуына рұқсат етілмегендігін 
өкінішпен еске алады [3, 422]. Қазақ баспасөзінің кенжелеп қалып-
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тасуы, Ахаңның алғашқы оқу құралының 1912 жылдан бастап қана 
жарық көруі – осы зұлмат фактінің кесапаты.

Тарихқа ой көзімен қарасақ, ұлттық мемлекеттің нығаюы, ұлттық 
мәде ниеттің өркендеуі және ұлттық тілдің қалыптасуы (тілді сақ тау, 
тілдің тазалығы, әдеби тіл қалыптастыру), оның ғылыми грамма-
тикасының жазылуы, мәселен ХІҮ-ХҮІІ ғасырлардағы Қайта өрлеу 
дәуірінде, феодализмнің күйреп, діни мәдениеттің әлсіреуімен, руха-
ни мәдениет философиямен, жаратылыстану ғылымдарымен тығыз 
байланысқа көшкен жағдайда іске асады… Тілдің жалпы мәселелері 
тілдің әлеуметтік-қызметтік (функционалдық) рөлін айқындаудан, 
яғни тіл мен оның иесі болып табылатын халықтың қарым-қатынасы 
мен қоғамдық өмірдегі қызметтерін айқындаудан басталады. Осы 
тұрғыдан алғанда, А.Байтұрсынов бас болып бағдарламалы түрде қолға 
алған қазақ тілінің мәселелерін оның ұлттық әдеби тіл бо луын, әдеби 
тіл болудың бас ты шарттарының бірі жазбаша түрде дамуын, жазу 
мәдениеті даму үшін жетілген әліппенің болуы керек екенін; ұлттық 
әдеби тіл қалыптасып даму үшін қоғам өміріне белсене қызмет етуі 
қажет екенін, ұлттық мемлекетке қызмет ету үшін көркем әдебиет, 
ғылыми-педагогикалық еңбектер (мектептен бастап жоғары оқу 
орындарының оқулығына дейін және ғылыми-көпшілік кітаптардың 
жазылуы) мемлекеттік құрылымның іс қағаздарының тіліне айналуы 
керек екенін, демек тілдің қоғамдық-әлеуметтік және тарихи функ-
циясын жете түсініп, жетілдіре түсуге бүкіл ғұмырын сарп еткендігіне 
жоғарыда баян еткен еңбектерінің мазмұнынан-ақ зерделеуге болады.

Ахмет Байтұрсынұлын лингвистикалық және басқа мұраларының 
тарихи тағлымы мен орнын зерделеу үшін: 1) Ахмет Байтұрсынұлына 
дейінгі, яғни 1908 жылға дейінгі қазақ тілі туралы ілімнің жағдайын; 
2) ол еңбек еткен кезеңдегі, 1908-1930 жылдардағы ахуалды; 3) ол мерт 
болғаннан кейінгі кезеңдегі қазақ лингвистикасының даму дәрежесін 
салғастыру қажет. Ахмет Байтұрсынұлының түркітанудың бірнеше 
саласының пионері екендігін зерттеу керек.

Қорыта келгенде, ағартушы-демократтар Ахмет Байтұрсынұлына 
дейін де болған. Олар: Абай, Ыбырай, Шоқан. Бірақ әрқайсысының өзін-
дік тарихи орны бөлек. Олардың бір-бірінен ерекшеліктері: 1) Абай ағар-
тушылықты көркем әдебиет, яғни өлең-поэмалары, қара сөздері және 
қоғамдық қызметтері арқылы; 2) Ыбырай ағартушылықты көркем әде-
биет, яғни өлеңдері, әңгімелері, оқулықтары және педагогтық қызметі 
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арқылы; 3) Шоқан ағартушылықты ғылым, тарих ғылымы негізінде; 
4) Ахмет ағартушылықты көркем әдебиет, ғылыми, қоғамдық және 
педагогтық қызметтері, оқулықтары негізінде жүзеге асырды. 
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ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ 
АРНАЛҒАН СТАНДАРТ МАЗМҰНЫНДАҒЫ 

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ КӨРІНІСІ 

Қазіргі кездегі жаһандану процестерінің, ғылым мен тех-
никаның дамуы әсерінен тілімізге шет тілдерінен термин-
дер  күн санап еніп жатқаны белгілі. Осы орайда терминдерді 
біріз дендіру мәселесі аса өзекті болып отыр. Терминологияны 
біріздендіру барысында атқарылатын терминологиялық жұ-
мыстарға ғалымдар мыналарды жатқызады: сала ұғымдарын 
түгендеу, іріктеу, іштей жіктеу немесе топтастыру (класси-
фикация), анықтама беру, жүйелеу, нормалау, қалыптау, стан-
дарттау, үйлестіру [1, 29]. 

Аталған жұмыстардың алғашқыларын (сала ұғымдарын түгендеу, 
іріктеу, іштей жіктеу немесе топтастыру (классификация), анық-
тама беру, жүйелеу, нормалау, қалыптау) орындау сала маманда-
ры мен терминологтарға жүктелсе, терминдерді стандарттау мен 
үйлес тіруді қандай да бір құзы ретті орган жүзеге асыруға тиіс. Осы 
ретте лингвистикалық сараптамадан өткен терминдерді бекітумен 
(«мақұлдау» деп айтылып жүр) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
жанындағы Республикалық терминология комиссиясы (бұдан әрі – 
Терминком) айналысады. Дегенмен Терминком бекіткен (мақұлдаған) 
терминдердің өзі ұсынымдық сипатта екендігі белгілі.

Біз бұл мақаламызда Қазақстан Республикасында термино-
ло гиялық жұмыстарды жүргізуде негізге алынатын бірден-бір 
құжат – «Терминологиядағы стандарттау. Негізгі принциптер 
мен әдістер» ҚР СТ 1.27-2013 (ISO 704:2009 Terminology work. 
Principles and methods, MOD) стандартын (бұдан әрі – Стандарт) 
қарастырамыз [2]. 

Стандарт Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа техноло-
гиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті 
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төрағасының 2013 жылғы 28 қарашадағы № 548-од бұйрығымен 
бекітіліп, қолданысқа енгізілген.

Стандарт ағылшын тіліндегі ISO 704:2009 Terminology work. 
Principles and methods стандартынан аударылып, түрлендірілген.

Ең алдымен мақаланы жазу барысында Стандарттың орыс тіліндегі 
мәтінін қазақ тіліне аудара отырып қарастыруға тура келгендігін айта 
кеткіміз келеді. Оның себебі – қазақ тіліндегі мәтіннің түсініксіздігі (бұл 
туралы төменде баяндалады).  

Стандартта «термин» ұғымына анықтама беріліп, терминнің түр-
леріне сипаттама жасалады: «Термин – жалпы ұғымды арнайы пәндік са-
лада арнайы тілде білдіретін бір немесе одан да көп сөздерден тұратын 
белгі. Қарапайым термин бір түбірден тұрады (түбір сөз), екі неме-
се одан да көп негізден тұратын термин күрделі термин деп аталады. 
Ұғымға сілтеме жасау үшін шыққан жаңа (жақында пайда болған) тер-
мин неологизмнің бір түрі болып табылады және неотерм деп атала-
ды. Неотермдердің көпшілігі жаңа ұғымдарды білдірсе де, кейбіреулері 
қалыптасқан ұғымдарды білдіреді» [2, 34]. 

Сонымен қатар моносемия, омонимия, синонимия, қабылданбаған 
 терминдер ұғымдарына сипаттама беріледі. Осы орайда Стандарт-
та «Стандартты терминологияның маңызды қызметі – дұрыс, рұқсат 
етілген және қабылданбаған терминдерді көрсету. Техникалық комитет 
ұсынған термин артықшылығы бар термин ретінде қарастырылуы ке-
рек, ал рұқсат етілген термин артықшылығы бар термин үшін қолайлы 
синоним болуы керек. Қабылданбаған терминдер – жарамсыз термин-
дер» [2, 35] деп көрсетіледі.

Стандартта терминдерді бір алфавиттік (немесе алфавиттік емес) 
жазу жүйесінен екіншісіне ауыстыру кезінде транслитерациялауға 
(латын графикасында таңбалауға) арналған халықаралық стандарт-
тарды (ИСО 9, ИСО 233, ИСО 259, ИСО 843, ИСО 3602, ИСО 7098, ИСО/
МЭК 10646 және уникод 5.0 нұсқасы), фонетикалық транскрипциялау 
үшін халықаралық фонетикалық ұйымның халықаралық фонетикалық 
әліпбиінің соңғы нұсқасын (International Phonetic Alphabet = IPA) пайда-
лану қажеттігі айтылады [2, 35]

Стандартта терминдерге қойылатын талаптар былайша көрсетілген:
- ашықтық қағидаты;
- принципі дәйектілігі;
- жеткіліктілік принципі;
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- лингвистикалық экономика принципі;
- шығару және артикуляция принципі;
- лингвистикалық дұрыстық қағидасы;
- ана тілін таңдау принципі [2, 37-38]. Әрі қарай ашықтық, 

жүйелілік, жеткіліктілік, лингвистикалық үнемдеу, лингвисти-

калық дұрыстық, ана тілінің артықшылығы ұғымдарына сипатта-
ма жасалады. Мысалы, «Термин мүмкіндігінше қысқа болуы керек», 
«Тер мин барынша бейтарап болуы керек», «Жаңа терминдер мен 
атаулар қарастырылып отырған тілдің морфологиялық, морфо-
синтактикалық және фоно логиялық нормаларына сәйкес келуі ке-
рек» және т.б. [2, 38-40].

Стандартта терминдерді аудару мәселесіне мынадай талап қойылады: 
«Техникалық тұрғыдан атаулар бір тілден екінші тілге аударылмайды, 
олар бастапқы тілде қалады. Сонымен бірге жеке ұғымдардың әртүрлі 
тілдерде атаулары болуы мүмкін. Жеке ұғымның басқа тілдердегі 
атауларының болуы төмендегі себептерге байланысты:

- елдің тіл саясатынан;
- халықаралық ауқымда қаншалықты белгілі болуына байланысты;
- қарастырылып отырған субъектінің көптілділік дәрежесінен;
- халықаралық ынтымақтастық пен халықаралық қатынастар үшін 

ұғымның қажеттілігі» [2, 40].
Стандартта терминдерді қолдануға (қабылдауға) байланысты мына-

дай талаптар қойылады:
- жаңа терминді жасау;
- қолданыстағы терминдерді пайдалану;
- шет тілдерінен алу [2, 52].
Стандарттың қосымшасында терминдердің қолданылуы тәртібі 

төмендегіше түсіндіріледі:
«Стандартта белгіленген терминдер осы білім саласындағы ұғым-

дар дың жүйесін көрсететін жүйелі тәртіпте орналасқан.
Әрбір ұғым үшін бір стандартты термин белгіленген.
Қолдануға рұқсат етілмеген термин-синонимдер стандартты тер-

миннен кейін дөңгелек жақшаларда келтірілген және "Ндп" белгісімен 
белгіленген.

Келтірілген анықтамаларды, қажет болған жағдайда, оларға кез 
 келген белгілерді енгізіп, оларда пайдаланатын терминдерді ашып, 
бел гі лі ұғымға жататын объектілерді көрсетіп өзгертуге болады. 
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Өзгеріс тер осы стандартта анықталған ұғымдардың көлемін және 
мазмұ нын бұзбауға тиіс.

Терминдерде ұғымдардың барлық қажетті және жеткілікті белгілері 
болған жағдайларда, анықтамалар келтірілмейді және орнына сызық 
қойылады.

Стандартта неміс (de), ағылшын (en) және француз (fr) тілдерінде 
стандартталған терминдердің баламалары келтірілген.

Стандартта мемлекеттік және орыс тілдерінде терминдердің әліп-
билік көрсеткіші, сондай-ақ неміс, ағылшын және француз тілдерінде 
шет тілдік баламалардың әліпбилік көрсеткіштері келтірілген.

Стандарт мәтінін ұғым үшін жалпы техникалық ұғымдардың 
терминдері және анықтамалары Қосымшада келтірілген.

Стандартталған терминдер жартылай майлы қаріппен, олардың 
қысқа түрлері – ашық, ал рұқсат етілмейтін терминдер-синонимдер – 
көлбеу қаріппен терілген» [2, 61].

Стандарттың қазақ тіліндегі мәтінінің лингвистикалық норма-
ларға сәйкестігін зерделеу барысында төмендегі жайттарды анық-
тадық.

1. Терминдердің қолданысындағы кемшіліктер: 
а) терминдердің бекітілген баламаларының қолданылмауы: прин-

цип (бекітілгені – қиғадат), тышқан (бекітілгені – тінтуір), агентство  
(бекітілгені – агенттік), экввивалент (дұрысы – эквивалент) (бекітілгені 
– балама), контекст (бекітілгені – мәнмәтін) және т.б.

ә) кейбір терминдердің аудармалары қайта қарауды қажет етеді: 
сіңілілік ұғым – сестринское понятие; родовая иерархия – рулық иерархия 
және т.б.

б) терминдерге қосымшалардың дұрыс жалғанбауы: морфо син-
таксикалық (дұрысы – морфосинтаксистік); терминологизациялау 
(дұрысы – терминдену) және т.б.

2. Орфографиялық және техникалық қателер: теримн (дұрысы – 
термин), иерархияында (дұрысы – иерархиясында), мысалыны (дұрысы 
– мысалын немесе мысалды), ішінле (дұрысы – ішінде), атуалармен 
(дұрысы – атаулармен), франсуз (дұрысы – француз), байндалуы (дұрысы 
– баяндалуы),  ұғымдарыне (дұрысы – ұғымдарына), толасыз (дұрысы – 
толассыз), иллюстрирленген (дұрысы – иллюстрацияланған), ұғымге 
(дұрысы – ұғымға), соңны (дұрысы – соңғы), процесстер (дұрысы – про-
цестер), ұхыг (?) және т.б.
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3. Аудармадағы қателіктер:
а) лексикалық бірліктердің қате аударылуы: Компьютерлік 

тышқан (пішін және өлшемнен пайда болатын атау) – ол, бетінде 
орналасқан, батырма бойынша сілті жолымен қызметті орындау 
үшін және монитор экранында деректерді көрсету үшін әдетте пай-
даланатын компьютерлік жабдық элементі [2, 30] – Компьютерная 
мышь (имя происходит от формы и размеров) — это элемент ком-
пьютерного оборудования, обычно используемого для указания дан-
ных на экране монитора и для выполнения функций путем щелчка 
по клавише, расположенной на ее поверхности;

ә) мәтінде орыс тіліндегі сөздердің аударылмай берілуі: Ұғымды 
білдіру үшін құралған жаңа (жақын пайда болған) термин, нео-
логизмнің өзге түрі болып табылады және и называется неот-
ерм деп аталады [2, 34]; Для фонетикалық транскрипция үшін 
халықаралық фонетикалық ұйымы, халықаралық фонетикалық 
әліпбидің соңғы нұсқасын пайдалану керек (International Phonetic 
Alphabet = IPA) Халықаралық фонетикалық ұйымы [2, 35]. Бұл жер-
де айта кететін бір нәрсе Стандарт ағылшын тілінен аударылды деп 
көрсетілгенімен, аталған мысалдардан Стандарт мәтінінің орыс 
тілінен аударылғаны байқалады;

б) стильдік жағынан түсініксіз сөйлемдер: 
- Кемшіліксіз жағдайда, арнайы тілде дәл байланысты бекіту 

талап етіледі, әсіресе ғылым және технология саласында тер-
миндер ұғым да рын беру әділдігі осы заттық сала шеңберінде 
осы термин бір ұғымға (мо носемия) жазылған және осы ұғым бір 
болжамды терминмен артықшылық ұсынылады. Осы шарт екі 
мәнділігін (белгісіздік) төмендетеді, омонимия және синонимия 
оған келтіреді [2, 34];

- Моносемия — ол қатынас бір белгі бір ұғымға жататын кезде 
белгілер мен ұғымдар арасындағы ара қатынас. Осы қатынаста белгілер 
моносемами деп аталады [2, 34];

- Нақты тілдегі белгілерде сәйкес, фонетикалық немесе орфография-
лық пішіндер бар болуы керек, бірақ түрлі және өзімен байланысы жоқ 
ұғымдарды білдіреді. Омонимия екі немесе одан көп ұғымдарда сәйкес 
белгілер бар болса, пайда болады. Осындай жағдайда белгілер омони-
мамдар деп аталады [2, 34];

- Бірдей аталатын терминдер, бірақ әртүрлі жазылып, омофонам
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дар деп аталады, бірақ бірдей жазылып, әр түрлі айтылып, болса, омо-
графтар деп аталады. Омонимдер жазылып, бірдей айтылады [2, 34];

- Омонимика және синонимика пайдалануы стандарттау процесінің 
бөлігі болып табылатын үйлестіру термині пайдалану қажеттілігімен 
әдетте байланысты. Түрлі заттық салаларда терминологияны стан-
дарттау, бірнеше заттық салалар үшін және бірнеше тілдер үшін 
бөлек заттық салалар ішінде ұғымдарды (терминдерді) үйлестіруді 
білдіреді. Қосарланушылық деңгейін және терминологияны әзірлеу 
құндылығын төмендету үшін аздаған айрықшалар жағдайда үйлес-
тіруді жету қажет [2, 34];

- Терминология стандарттың терминологиясы дәл, анық болуы керек 
[2, 35];

- Техникалық комитетпен ұсынылған термин, артықшылық болып 
қаралады, рауалы термин артықшылық термин үшін қолайлы синонимді 
ұсыну керек. Қабылданбаған термин — ол ақаулы терминдер [2, 35];

- Терминдер ақаулы немесе себептер бойынша қабылданбайды. 
Мысалы, артықшылық терминнің синонимі болуы мүмкін, онда бір 
мағынасынан қабылданбайды [2, 35];

- Стандарттық терминологияны тарату кезінде терминді бір әліпби 
(әліпби емес) хан (?) жүйеден басқаға аударуға қажет (жазба пішінде 
берілген) болуы мүмкін [2, 35];

- Жалпы жағдайда өзіңнің есімің жеке маңызын, жеке атың, 
тақырыптама, жердің атауы, ғимарат, ұйым атауы және т.б. білдіреді. 
Сонымен бірге терминологияны әзірлеу кезінде заттық салаға 
қатысты жеке атауы мен меншікті атауы арасындағы айырмашылығы 
жүргізіледі. Соңғысы атауы болып табылады. Келешекте жеке ұғым 
белгісі болатын атауы, сондай-ақ меншікті есімің болып табылады, 
бірақ барлық жеке есімдер атау болып табылмайды. Мери Робинсон 
немесе Барак Обама сияқты жеке атауы, жеке болып табылады, бірақ 
атауы немесе тақырыптама атау ретінде қаралатын заттық салада 
жеке мәнін білдіретін болғандықтан атаулар емес [2, 35];

- Атауында уақытша аспект бар, оларды басқа атуалармен ауыстыруға 
болады [2, 37];

- Стандарттық терминологияда термин тек бір ұғымға қатысуы 
қалаулы. Жаңа терминді әзірлеу алдында қаралатын ұғым үшін 
жоғына көз жету керек. Егер термин қолданысқа енген болса, онда 
оны қабылдау керек. Бекітілген және кең пайдаланған белгілер, 



Көкейкесті

102

егер де олар бейбақ (?) ресімделген немесе нашар негізделген бол-
са, күрделі себепсіз  өзгерілмеу мүмкін. Егер бір ұғым үшін бірнеше 
белгілер бар болса, онда болжамды белгілер ретінде төменде берілген 
принциптердің санына қанағат болуды таңдау керек [2, 37];

- Төменде берілген принциптер, егер олар кез келген термин не-
месе атауға барлығы емес қолданымды болса, жаңа термин/атауыды 
әзірлеу кезінде немесе тиісті терминологияны жүйелеу процесінде 
пайдалы болуы мүмкін [2, 37];

- Ұсынылатын терминдер мен атаулар тіл қоғамының ішінде 
құралған таныс белгіленген маңызды шаблондарды сақтау керек. Жаңа 
терминдерді құру кезінде шатасу мүмкін емес [2, 38];

- Жанама болмашы мәндері бар, әсіресе жағымсыз терминдерден 
шеттеу керек [2, 38];

- Қысқалық талаптары дәлдік және айқындылық талаптары-
на қарсыласқа жиі кіреді. Терминге барынша сипаттамалар қосылса, 
дәлдігі мен айқындылығы жоғары болады. Сонымен қатар терминмен 
көрсетілген сипаттамалардың мөлшерін көбейту, пайдалану үшін оны 
тым ұзын әрі қолайсыз жасайды. Іскерлік басқаның алдында терминнің 
бір әдісін құру артықшылығы туралы шешімді қабылдау үшін негізгі 
шарты болуы керек. Сонымен, қысқартылған пішінге ұзын және дәл 
терминнің пайдалануы қолайсыз болған жағдайда артықшылығын 
беру керек (мысалы, кәсіпорында тілдесу кезінде). Және кері, бірнеше 
сөздерден құралатын жинақтаушы терминдерге ғылыми жарияланым-
да артықшылығын береді [2, 39];

- Көптеген контексттерде толық пішіні мен пішіннің қысқарты-
луы бар. Қысқартылған пішінде пайдалануы, толық пішінді пайда-
лану кезінде пайда болмайтын синонимдер мен антонимдердің пай-
да болуына келтіреді. Ол терминологияны әзірлеу мақсаттарының 
бірі — осы түрінің күрделі қиыншылықтарға көңіл аудару ке-
рек. Қысқартылған пішіндердің пайдаланушылары қабылдау 
қиыншылықтарында есеп беру керек. Термин мәтінде алғаш рет пай-
да болған жағдайда құжаттарда толық пішінін (оның қысқартылған 
пішінін көрсетіп) пайдалану керек. Бұдан ары барлық мәтіні бойын-
ша қысқартылған піші нін пайдалануға болады [2, 39];

- Тиісті пішіндер терминологизациялау, семантикалық ауыспа 
және транстәртіптік шеттен алу сияқты процесстер көмегімен жаңа 
терминдерді құру үшін қолданылады. Бар пішіндерді қолдану омонимді 
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алуға (7.2.3 қараңыз), сондай-ақ шатастыруға және екі мәнділікке 
ұштылыққа келтіретініне көңіл бөлуге тиіс [2, 54]. Мұндай мысалдар-
ды көптеп келтіруге болады. Алайда мақаланың көлеміне орай біз тек 
іріктелген сөйлемдерді алумен шектелдік.

Стандарттың орыс және қазақ тілдеріндегі мәтінін қарастыра келе, 
мынадай тұжырым жасаймыз:

- Стандарттың орыс тіліндегі мәтінін (өзіміз қазақ тіліне аудару 
арқылы) жалпы мазмұнын негізге алуға болғанымен, онда берілген 
лингвистикалық ұғымдардың анықтамасын, терминдерге және тер-
мин дерді аударуға қойылатын талаптарды қайта қарау қажет деп са-
наймыз;

- Стандарттың қазақ тіліндегі мәтінінің лингвистикалық нормаларға 
сәйкес келмейтіндігі анықталды: 1) терминдердің қолданысындағы 
кемшіліктер: а) терминдердің бекітілген баламаларының қолданылмауы, 
ә) кейбір терминдердің аудармалары қайта қарауды қажет етеді,                            
б) терминдерге қосымшалардың дұрыс жалғанбауы; 2) орфографиялық 
және техникалық қателер; 3) аудармадағы қателіктер: а) лексикалық 
бірліктердің қате аударылуы, ә) мәтінде орыс тіліндегі сөздердің ауда-
рылмай кетуі: б) стильдік жағынан түсініксіз сөйлемдер. 

- Стандарттың қазақ тіліндегі мәтіні лингвистикалық нормаларға 
сәйкес келмейтіндіктен, ағылшын немесе орыс тіліндегі нұсқасынан 
қайта аударып, қайта бекіту керек деп санаймыз.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Құрманбайұлы Ш. Терминологияны біріздендірудің ғылыми-

әдістемелік негіздері. Ғылыми-әдістемелік құрал. – 88 бет.  ISBN 978-601-
7822-49-1.

2. «Терминологиядағы стандарттау. Негізгі принциптер мен әдістер» 
ҚР СТ 1.27-2013 (ISO 704:2009 Terminology work. Principles and methods, 
MOD).
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Бекжан Әбдуәлиұлы, 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

профессоры, филология ғылымының докторы

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ХАЛЫҚТЫҚ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ 
ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ

Халықтық географиялық терминдер өз ішінде жер бедерінің ерекше-
ліктеріне қарай оронимиялық (орографиялық) және су ны сан дарының 
түрлері бойынша гидрографиялық болып бөлінеді. Орографиялық – 
жер бедерінің, гидрографиялық – су нысандарының жиынтық термині. 
Бұлардың даму бағыттары бір-біріне ұқсас келеді.

«Жер бедері атаулары» өзінің аясына біршама ономастикалық 
ма ңызға ие халықтық географиялық термин түрлерін топтасты-
рады. Ал тікелей топонимикаға қатысатын осы дәстүрлі халықтық 
терминдерді ономаст ғалымдар арасында түрліше атау бар. Бұл 
жөнінде Ұ.Ержанова «Географиялық терминдер топоним жасауда актив 
қызмет атқарып, түрлі позицияларда келе береді. Топоним жасаудағы 
осындай жан-жақты қызметіне орай ол терминдер топонимикада 
әртүрлі атауларға ие болып жүр. Оларды ұлттық географиялық тер-
миндер, детерминативтер, термин-индикаторлар, топонимикалық 
форманттар, я болмаса күрделі сөздің компоненттері деп те атау 
дағдысы қалыптасқанын айтады, сонымен қатар оның себептеріне 
де тоқталады [1, 80]. Осыған ұқсас пікірге Б.Бияров та тоқталады: 
«Географиялық термин» ұғымы тіліміздегі жалпы есім, апеллятив, 
номен, номенклатура, топонимикалық термин ұғымдарымен ба-
рабар қолданыла береді» [2, 56]. Ғалымдар арасында ортақ шешім 
болмағандықтан, терминдерді түрліше қолдану кездеседі. Мысалы, 
Қ.Сапаров «Жер беті жамылғысын сипаттайтын орографиялық тер-
миндерге: батпақ, боз, дала, жазық жер, қақ, қайраң құм, мойнақ, 
саз, сор т.б.», – жатқызады және көріп отырғанымыздай, оларды 
«орографиялық термин» деген атаумен атайды [3, 58]. Топонимикадағы 
терминдердің қызметі мен түрлері, олардың өзара қатысы мен 
ерекшеліктері өз алдына күрделі мәселе. Алғашқы ғалымдар жалпы 
терминдерге лингвистикалық тұрғыдан пікір айтса, Қ.Сапаров жер 
беті жамылғысына географиялық сипаты бойынша назар аударған. 
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Сөз болғалы отырған жер бедері атауларына қатысты терминді де 
осы бір тұста анықтап көрелік. Ономастикалық терминдер жүйесін 
терең зерттеген ғалым Н.В. Подольская өз сөздігінде Э.М.Мурзаевтың 
пікірін негізге ала отырып, «оронимиялық термин» атауын ұсынады 
[4, 99-100]. Оронимнің түбірі грек тілінен алынған «oros» – тау, қырат, 
шың атаулары [5, 183], демек, терминдер табиғатына тән кеңею не-
месе тарылу секілді мағыналық құбылыстарды ескере отырып, жер 
бедерінің атауы ретінде қолданған. Ғалымдар пікірінен қолданыста 
бар байырғы жер бедері атаулары ғылымда термин ретінде таны-
латынын түсінеміз және «орографиялық» және «оронимиялық» 
деп екі түрлі қолданғанын байқаймыз. Лингвистикалық тұрғыдан 
қарағанда бұл екеуінің айырмашылығын айқындау қажеттілігі туын-
дайды. Нақтылай түссек, «оронимиялық термин» ұғымы тікелей 
топонимикаға қатысты екені байқалады.

Жер бедеріне қатысты терминдердің қолданысы мен мағынасына 
қатысты мынандай мәселелер бар: біріншісі – терминдер мазмұнының 
филологиялық және географиялық ерекшеліктері. Бұлайша бөліну 
халықтық географиялық терминдердің қолданысы мен қызметіне 
байланысты. Жота, тау, бел, қырат, ой, шұңқыр т.б. жалпы есімдік 
мағынасында жұмсалғанда географиялық нысандардың түрлерін 
білдіріп, географиялық терминдер тізімін құрайды. Сонымен қатар 
олардың көпшілігі топонимдерге айналуына байланысты, яғни апелля-
тивтер топонимияның нысаны әрі топонимикалық терминдер ретінде 
өмір сүреді. Екіншісі – терминнің ішкі мәнін жан-жақты тануға байланы-
сты. Дами келе терминдердің бастапқы мағынасы кеңейетін кездері аз 
емес. Мысалы, оронимнің шығу тарихы «тау» сөзіне қатысты болғаны-
мен, оронимиялық терминдер ұғымы жалпы жер бедерінің барлық 
түрлерін қамтиды.

Ороним: орос (тау) және оним (атау) сөздерінің бірігуінен жасалған 
термин, яғни тау атаулары. Алайда қазіргі кезде оның құрамында тау-
мен бірге төбе, жота, ой-шұңқыр, тегістік т.б. жер бедері атаулары, яғни 
халықтық географиялық терминдердің барлығы қамтылады. Қазақ 
тілінде табиғи және адам қолымен жасалған дәстүрлі географиялық 
терминдердің мынандай түрлері бар: елдімекен, асу, батпақ, бөген, 
бұй рат, бұлақ, дала, ескі жұрт, елді мекен, жазық, жазықтық, жай-
лау, жота, жылға, жыра, кент, көктеу, көл, күзек, қала, қорған, қорым, 
құдық, құм, құмды алқап, құрғақ арна, қыр, қырат, қырқа, қыстау, мүйіс, 
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оба, ор ман, өзек, өзен, өткел, саз, сай, сор, тармақ, тас, тау, тоған, төбе, 
түбек, үң гір, үстірт, шоқы т.б. Даламыздағы кездесу жиілігіне қарай 
бұл нысандар    дың әрқайсысына тән топонимдер қоры қалыптасқан. 
Бұл терминдер өзі нің байырғы және қазіргі заманға бейім динамикасы 
арқылы ғылым тілі нің қалыптасуы мен дамуына маңызды үлес қосып 
келеді. Ғылым-білім нің дамуы мен экономикалық қатынастардың 
жаңаруына байланысты олар дамудың жаңа сатысына көтеріліп, 
халықтық географиялық термин, көркем-әдеби лексика және оним 
ретінде үш түрлі қызметке ие болды. Енді осыларға жеке тоқталып 
көрелік. Терминдерді географиялық тұрғыдан тану мен филологиялық 
тұрғыдан танудың өзара байланысы мен ерекшеліктері бар. Мысалы, 
қыр, қырат, белес, асу, шың, құз, бел т.б. көркем шығармалар тілінде 
кейде көріктеуіш құрал қызметін атқарса, геогра фияда географиялық 
нысан атаулары және оронимиялық термин дами келе топонимдерге 
де айналады. Қалыптасып отырған бұл жағдай тілдің даму үдерісіндегі 
үш түрлі бағытқа сілтейді: бірінші – көркем тіл элементі ретінде даму 
бағыты; екінші – орографиялық термин ретінде даму бағыты; үшінші – 
топонимиялық даму бағыты. 

Орографиялық терминдердің көркем тіл элементі ретінде даму 
бағыты. Көркем әдебиеттерде географиялық нысан атауларының бей-
нелі мағынада қолданылуы жиі кездеседі. Олардың жаңаша бір ойлар-
ды жеткізу мүмкіндігінің ашылуы да осы еркіндігінде. Еркіндігінің 
бір көрінісі бірінің орнына бірінің қолданылуынан да байқалады. 
Лингвистикалық түсіндірме бойынша да оронимиялық терминдердің 
көпшілігі өзара синонимдес болып келеді, сонымен қатар Жетісу, Алтай 
т.б. секілді еліміздің таулы өңірлеріндегі тау мен далалы аймақтардағы 
осы атаумен аталатын нысандардың өлшемінде айырмашылықтар 
бар. Далалы аймақтарда биік жотаны немесе шоқыларды да тау деп 
атау кездеседі. Сол секілді қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерінде де 
оронимнің бірін түсіндіруде екіншісі қолданылады. Мысалы, «Жота 
– биіктігі әртүрлі келген (үлкен, кіші, аласа) қыр, қырат. Құлағы 
әжесінде, екі көзі сонау алыс көк тау, қатпарлы қалың Шыңғыс жо-
тасын қыдырады (М.Әуезов, Таңд.)», – делінсе, «Жал – ұзына бойы 
енсіз келген көлбеу қырат, географиялық нысанның бір түрі, қырқа 
сілемі, жон-жота, адыр. Әдетте оқшаулана келіп, берік жыныстардың 
шықпаларында морфологиялық біртекті қыраттар тізбегін көрсете 
шоғырланады», дейтін түсінік беріледі (ҚӘТС). Осы түсіндірмеде жота, 
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қыр, қырат, жал сөздерінің өзара мағыналық нақты айырмашылығы 
байқалмайды. Географиялық нысан атаулары ауызекі қолданыста, 
көркем әдебиеттерде көріктеуіш құрал қызметін де атқарады. Мыса-
лы, «Бас имей бұрқасынға, Өтсе де жылдар ағып. Туған жер қырқасында 
қап қойды бұл балалық» (М.Шаханов). «Алыста, Абайлардың жай-
лауында, Жайылып поэзия пырағы жүр» (М.Мақатаев). Көріктеуіш 
құралы ретіндегі қолданысында нысан мен атау арасындағы байланыс 
шарттылық мәнге ие болады да, сөздердің жаңаша дамуына жол ашы-
лады, сондықтан олар осы еркіндігімен де маңызды. Көріктеуіш құрал 
қызметінде жұмсалғанда жалпылауыштық мағынаға ие болады да, 
жалпы есім қызметінде жұмсалады.

Орографиялық терминдердің ғылыми қолданысқа сәйкес ішкі даму 
заңдылықтары 

Географиялық атаулар алып кеңістікте бағдар беру қызметін ат-
қарады. Алыс жаққа бара жатқан жолаушылардың, керуендер мен 
көш жолының бағыты географиялық нысандардың түрлері бойынша 
анықталады. Егер осы аймақтағы жер атауларын білетін адамдар болса, 
оларға жалқы есім түрінде, білмейтін адамдарға жалпы есім нұсқасында 
бағдар беріледі. Мысалы, бұл аймақпен таныс емес адам Ақтөбе ауы-
лын іздеп бара жатыр делік, оған мынандай ақпарат беріледі: «Осыдан 
тура түстік жер жүрсеңіз алдыңызда көлденең бел жатыр, белдің арғы 
бетінде сай бар, ағып жатқан өзеннен сол тұсындағы өткел арқылы өтіп, 
оң жақтағы дөңге қарай жүрсеңіз Ақтөбе (ауыл) соның арғы бетінде». 
Жол сілтеп тұрған адамның сөзінде бел, сай, өткел, дөң терминдері 
мен Ақтөбе топонимі бағыт айқындаушы нысан ретінде географиялық 
ақпарат беріп тұр. Күнделікті тұрмыспен тығыз қатынастағы жалпы және 
жалқы сипаттағы географиялық атаулар қолданыстағы белсенділігі 
мен маңызды ақпараттық қызметі арқылы сөздік қордан өзіндік орын 
иеленеді. Осы ақпараттар арқылы олардың лингвистикалық және 
географиялық ерекшеліктері анықталады.

Сөздердің терминдік қолданысында атау мен нысан арасындағы 
байланыс сақталады да, олар нақтылана түседі. Терминдерге тән 
тұрақтылықтың сақталуы үшін әр топтағы нысандар дербес мағынаға 
ие, бір-бірімен синонимдес болмауы тиіс, есесіне өздерінің ерекшеліктері 
бойынша жеке-жеке топтастырылады. Мысалы, көркем әдебиет тілін-
дегідей құз бен шың, жар мен жартас, бел мен белес, дөң мен төбе т.б. 
бірінің орнына бірі қолданылмайды, керісінше әрқайсысымен атала-
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тын нысандардың түрлері мен белгілері анық болады. Салалық термин 
ретінде қалыптасудың келесі түрі – халықтық терминдер мен олардың 
ғылым тілінің элементтеріне айналу үдерісінің кейбір сатылары қазіргі 
тілдің даму заңдылықтарынан көрінеді. Мысалы, Қазығұрт – қазақ 
тілінде көнеден келе жатқан ороним. Оның этимологиясы туралы 
әртүрлі пікірлер бар, соның бірі «Нұқ пайғамдардың кемесі тоқтаған 
тау» деген аңызбен байланысты. Көне дәуірлерде бұл шындығында 
биіктігі тиісті талаптарға сәйкес тау болған болуы мүмкін, алайда қазіргі 
ғылыми-географиялық талаптар тұрғысынан тау терминіне қойылатын 
талаптар  мен шарттарға сәйкес келмейтіндігі байқалады. Жалпы халық 
ұғымында бұндай географиялық нысандар тау ретінде қабылданғанмен, 
географиялық өлшем бойынша ол – жота, шоқы т.б. болуы мүмкін. Мы-
салы, ғылыми кейбір дереккөзде «Қазығұрт тауы – Талас Алатауының 
оңтүстік-батыс сілеміндегі аласа келген жота», – деп, ал «Аюлы тауы – 
Ақмола облысы Аршалы ауданындағы шоқы, табиғат ескерткіші», – деп 
көрсетіледі [85]. Алтынөзен (Алтын түстес өзен), Бұрғансай (бұрылған 
сай), Асусай (асудағы сай) топонимдерінің құрамындағы өзен, сай 
географиялық нысанының «су» және «сай» екенін білдіру үшін жалғанған 
халықтық терминдер, алайда қазіргі географиялық шарттарға сәйкес 
бұл үш топоним сөздіктерде шатқал ретінде көрсетіліп жүр. Осы мысал-
дардан, ғылыми-зерттеулер дамыған сайын жер бедерінің түрлері тура-
лы халықтық таным мен қазіргі географиялық өлшемдердің арасы ашы-
лып, ұғымдар айқындалып, терминдердің қолданысы да жаңаша бағыт 
алып бара жатқаны байқалады.

Екі салаға ортақ бұл сөздер көркем тіл құрамындағы дамуы бары-
сында бейнелі сипатқа ие болып, өзінің шығу тегінен алшақтай берсе, 
география ғылымының терминологиялық жүйесіндегі белсенділігі 
артқан сайын бастапқы мағыналық ерекшелігіне жақындап, олардың 
түрлері мен сипаттарын жаңа талаптарға сай айқындауға өзіндік үлес 
қоспақ. Сондықтан, ғылым тілінің элементіне айналуы аса маңызды 
мәселе болып табылады. Қалалану үдерісі тереңдеген сайын даланың 
сипатына көшпелілер көзімен қараудың және қазақы таныммен 
танудың да шектеле беретіні белгілі. Мұндайда географиялық 
нысанның халықтың байырғы танымындағы бейнесі мен атауы 
географиялық терминдер арқылы ғылым тілінде сақталмақ.

Халқымыз географиялық нысандарды өзара ортақ, ұқсас белгі-
леріне қарай түрлі топтарға жіктеп, жалпы атаулардың аясына топ-
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тастырды және жеке ерекшеліктері бойынша әрқайсысын жалқы 
атаулармен де атады. Қазіргі ономастика, соның ішінде топоними-
ка ғылымында жалпылауыш атаулармен аталған топтағыларды – 
оронимиялық терминдер, жалқылауыш атаулармен аталғандарды – 
топоним тобына жатқызуға болады.

Орографиялық терминдердің топонимиялық даму бағыты 
Нысан мен атау арасындағы байланыс тілдің табиғатына тән 

заңдылық. Белгілі бір сипаттауыш мағыналы сөздің келе-келе сол 
нысанның атауына айналуы тілде бар құбылыс. Тіліміздегі біршама 
топонимдердің әуелгі шығу тегі оронимиялық терминдерден баста-
лады. Бұл орайда атаулар табиғатының жалпыдан жалқыға қарай 
даму үдерісін шамалаймыз. Әуелде нысан сипатына қарай аталса, 
кейіннен осы атаудың өзі жалқы есімге айналған. А.Гумбольдтың «Бұл 
өлкелердің әуелгі топонимдері тек тау, тас, су, бұлақ, қайнар, жар, ба-
стау, көл, төбе деген сияқты жалпы есім тұлғаларында ғана болғанға 
ұқсайды», – дейтін пікіріне сүйене отырып, Е.Қойшыбаев осы ойды 
былай жалғастырады: «Осының өзі қазақ ономастикасының даму 
кезеңдерін ажыратуымызға, жүйеге келтіруге себін тигізді деуге бола-
ды. Қазіргі сақталған Бұлақ, Қайнар, Бел, Қара, Өзек, Өзен, Ор, Орпа т.б. 
атау тұлғалардың бәрі сол дәуірлердің елесін бергендей. Бұл тұлғалар 
бізге топонимдердің келе-келе күрделеніп, оларға жаңа функциялық 
мән үстемелейтін анықтауыш ақ, қара, көк, сары, қызыл, жасыл, шұбар, 
биік ... атрибуттар жалғасқанын байқатады», – деген қорытынды жасай-
ды [7, 15]. Бұл ғалымдардың пікірлерінде де жалпы есімдердің жалқы 
есімге айналу үдерісі туралы айтылады. Б.Бияров өзінің еңбегінде 
осыған нақтырақ тоқталып өтеді, ол «Географиялық терминдердің то-
понимдерге өтуі тарихи құбылыс.., өнімсіз болса да, топоним жасаудың 
бір жолы... Мұнда қойылатын жалғыз шарт – Бұлақ атауын алу үшін, 
ол сол маңдағы жалғыз бұлақ болуы тиіс...», – деген қорытынды жа-
сайды [2, 64]. Жалпы есімдердің жалқы есімдерге айналуы ұзақ 
уақытты қамтитын топонимдік үдеріс. Бұл танымдық кеңістікпен 
тікелей байланысты мәселе [8, 16] Жер-суға атау берудегі осы дәстүр 
қазақ топонимдерінің біртұтас үлгілерінің қалыптасуына ықпал етті. 
Шекаралық аймақтардағы, яғни Қазақстан шекараларының сыртын-
да да дәстүрлі үлгідегі қазақ атаулары көптеп кездеседі [9]. Бұл өз 
кезегінде топонимдерді ареалдық әдіс бойынша зерттеу қажеттілігін 
тудыратыны белгілі. 
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Географиялық нысан атауларының топонимиялық даму бағытында 
лингвистикалық бірнеше тәсілдерді көруге болады. Олар: лексика-
семантикалық, синтетикалық және аналитикалық тәсілдер. Қазақ 
тіліндегі жер бедері атаулары негізінен топонимжасауға бейім, сондық-
тан табиғатында болып жататын лингвистикалық құбылыстар мен қыз-
меті олардың дамуына өзіндік ықпал етеді. Орографиялық терминдер-
дің онимдену процесі бір жағдайларда лексика-семантикалық тәсіл 
арқылы жүзеге асады. Жалпы есім атаулар географиялық нысанның 
табиғатын сипаттау мағынасында берілген. Ілгеріде атап өткеніміздей, 
белгілі бір аймақтарда жота, сай, қыр, төбе т.б. секілді географиялық 
нысан біреу ғана болса, ол лексика-семантикалық жолмен жалқы есімге 
айналып отырған, яғни үнемі сипаттаушы атауымен сол нысанды ғана 
атай келе тілде жалқылық мағынасымен орныққан. Мысалы, Дөң, Жота, 
Сай, Қырат, Төбе т.б. 

Ал екеу немесе одан көп болса, оған айқындаушы сөз қосып немесе 
басқаша атау беру арқылы, аналитикалық жолмен жалқы есім жасалған. 
Мысалы: елді мекеннің айналасындағы екі дөңді бір-бірінен ажырату 
үшін бірі – Дөң, екіншісі – ойпаң жерде дөң болып жеке тұрғандықтан – 
Арал деп аталады , сол секілді екі сайдың бірі – сағыз өсімдігінің өсуіне 
байланысты Сағызсай, екіншісі – терең болуы себепті Тереңсай атауына 
ие болған. Ақжота, Ақсай, Бозқырат, Ақтөбе т.б. атаулар да ілгерідегі 
дәстүрлі топонимжасам үлгісі бойынша жасалған. 

Осылайша тілдегі сөздер қолданыс барысында мағынасы және 
қызметі жағынан дамып, жаңа бір сапаға көтеріліп отыр. Мақала көле-
мінде халықтық географиялық нысандардың көркем тілі элменеті, 
географиялық термин және топоним ретінде дамуы бойынша мысал-
дар беріліп талдаудар жасалды. Аталған үш сала бойынша да, басқа 
бағыттарда да халықтық ұғым-түсініктерді жаңғыртып, лексикалық 
бірліктердің белсенділігін арттырып, ұлттық тілдің ішкі мүмкіндігі 
сарқа пайдаланылғанда тіл табиғатында жаңару мен жасару өзгерістері 
көрініс береді.
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Сарқыт Әлісжан,
Назарбаев Университетінің профессоры,

 филология ғылымының докторы

ТЕРМИН ЖАСАУДАҒЫ БІР ТӘСІЛ ЖАЙЫНДА 
(экономикалық терминдер негізінде)

Тәуелсіздік алғаннан бергі тұста қазақ терминологиясының барын-
ша жанданғаны баршамызға мәлім. Әсіресе, қазақ сөздерінен әр сала 
бойынша термин жасау ісі неғұрлым жанданды, терминжасамның түрлі 
тәсілдері белсенді сипат алды. Тіпті «терминжасам» терминінің өзі осы 
кезеңде пайда болып, терминологияның өзіндік бір саласы ретінде жал-
пы сөзжасаммен қатар тіл білімінде орын алды. 

Әрине, арнайы терминжасам жұрнақтары, қосымшалары деген 
жоқ. Жалпы тілдегі сөзжасамдық үлгі терминжасамға да ортақ. Алай-
да сөзжасам тәсілдерінің термин жасаудағы қызметі әртүрлі, бірі 
белсенді көзге түссе, енді біреулері өнімсіз жұмсалады. Тіл мамандары, 
сондай-ақ сала мамандары да әрбір тәсілдің қызметін саралай келіп, 
қосымшалардың термин қалыптастырудағы мағынасына үңіледі. 

Бұл мақалада біз термин шығармашылдығында әлсін-әлсін өзін 
аңғартып жүрген, термин жасауда аса өнімді болмаса да, тілдік тәжіри-
беде қолданыста бар бір тәсіл жайында сөз қозғамақшымыз. 

Мақсатымыз – осы тәсілдің сала мамандары мен лингвистерге жаңа 
немесе бұрынғы ұғымдарды қайта қалыптастыру үдерісінде ой салу, 
соған мұрындық болу. Аударма барысында да бұл тәсіл жақсы қызмет 
ете алатындығы сөзсіз.  

Естеріңізде болса, белгілі қоғам қайраткері, көптеген сөздіктер түзген 
Нұртас Оңдасынов кезінде «өкімет», «үкімет» сөздерін мағыналық 
жағынан саралап қолдануды ұсынған: өкімет – «билік» мағынасында, 
ал үкімет «правительство» мәнінде. Бұрынғы кеңестік кезеңде бұл 
ұғымдарды осылай мағыналық жағынан ажыратып қолдану жақсы пай-
даланылды.  

Бір-біріне сыртқы пішіні ұқсас келетін, алайда аздаған мағына-
лық айырмашылықтары бар сөздерді термин ретінде саралап 
қалыптастыру кейінгі кезде де жалғасын тауып отырды. Айталық, 
құрылыс саласының мамандары осы ізбен мынадай ұғымдарды 
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түзеді: ғимарат / имарат / үймерет. Әрқайсысына орыс тіліндегі 
белгілі бір баламасын бекіткен: ғимарат – «здание»; имарат – «со-
оружение»; үймерет – «помещение».  

Мұндай тәсілдің тілдегі сөздерді мағыналық тұрғыдан саралай 
отырып, сол сөздерді термин ретінде тұрақтандыруға қосар үлесі мол 
дегіміз келеді. 

Қарап отырсақ, экономика саласында да осындай сөздер баршылық. 
Мамандар аударма үдерісінде соны пайдалануына болады.  

Мысалы: шығыс / шығын / шығым. Шығыс – «расход»: ресурстардың 
меншікті шығысы («удельный расход ресурсов»), шаруашылық 
шығыстар т.т. Шығын – «затрата»: құрылтайшылық шығындар («учреди-
тельские затраты»); ал шығым – «издержки», соңғысын кейбір сөздіктер 
мен экономикалық әдебиеттерде «шығасы» деп те беру кездеседі. 

Осы ізбен қалыптасқан экономикалық ұғымдар ретінде салық пен 
салым сөздерін атауымызға болады. Салық-тың мәні түсінікті, са-
лым «вклад» («условный вклад» – шартты салым; нысаналы салым-
дар, салымшы) ретінде белсенді қолданылады. Уәкіл мен өкіл сөздері 
де терминдік лексикамызда бар, уәкіл жалпы қоғамдық салаларда 
қолданылса, өкіл-дің ішінара қаржы саласымен айналысатын кәсіп иесі 
мәніндегі қолданысы кездеседі: сауда өкілі. 

Ал айналым мен айналыс-тың қолданысы жоғарыда келтірілген 
терминдер тәрізді деп айта алмаймыз. Дәстүрлі қалыптасқаны айна-
лым, мысалы: ақша айналымы, орнықты ақша айналымы, таза айна-
лым шығыны т.т. терминдік тіркестерде кездеседі. «Айналыс» сөзін 
экономикада қолдану ретін байқамадық, дегенмен перспективасы 
жоғары балама ретінде қарастыруға болады.  

Осындай перспективасы бар сөздер қатарына «жалтару» (салықтан 
жалтару), «жұмсалу», «жеткізу», «белгілеу», «көрсету», «әкелу» т.б. 
көптеген мағынаны білдіретін сөздер тобын жатқызуға болады. 
Тіпті бұл көрсетілген мағынадағы кейбір сөздер экономика, қаржы 
саласында қолданылып та жүр. Мысалы: жұмсалым («удельные ка-
питальные вложения» – меншікті капитал жұмсалым, капитал 
жұмсалымдары, таза капитал жұмсалым, күрделі жұмсалымның 
тиімділігі);  жет кізілім (жеткізілім / жеткізім бағасы немесе 
жеткізілім «поставка» мәнінде); әкелім («условно-беспошлинный 
ввоз» – шартты-бажды әкелім); «түзу» мәніндегі түзілім сөзі: ны-
саналы бағатүзілім, шығынды бағатүзілім, нарықтық бағатүзілім 



Көкейкесті

114

т.т. Келтірілген нұсқалардың екінші қатары жұмсалыс, жеткізіліс, 
түзіліс т.т. сала бойынша қолданылатын басқа да терминдік мәні бар 
ұғымдарды беруге әлеуетті балама ретінде мүмкіндігі бар. 

Тағы бір-екі мысал келтірсек. Өндіріс сөзі тілімізде ежелден бар, 
оның қай мағынада қолданылатындығы түсінікті. Ал «өндірім» 
сөзі ше? Экономикалық сөздікте өндіріс бағасы терминімен 
қатар сағаттық өндірім («часовая выработка») деген тіркесті де 
ұшыратамыз. Сұраныс – «спрос», ал осы сөздің сұраным нұсқасын неге 
пайдаланбасқа?! Тура осы тәріздес ұсыныс пен ұсыным-ды алалық. 
Екеуі де тілдік қолданыста бар: «фактор предложения» –  ұсыныс фак-
торы (ұсыным факторы деген нұсқасы да бар), ұсыныс бағасы. 

Мұрсат пен пұрсат сөздері осындай дублет қатарына жататын 
тәрізді: «торговые преференции» – саудадағы пұрсаттылықтар («пре-
ференция – лат. зraeferentia – ерекше ықылас, артық көру, жеңілдік. 
Бір мемлекет екінші бір мемлекетке өзара тиімділік негізінде немесе 
біржақты түрде беретін сауда-саяси режімдегі жеңілдіктер») деп алы-
нып жүр. 

Қаржы саласында баға ұғымына орай үстелімді баға (цена с надбав-
кой), үстемелі баға (цена с приплатой) деген терминдік қолданыстар 
бар, осыларды атау барысындағы үстелімді және үстемелі анық-
тауыштарының жасалу тұлғалары лингвистикалық жағынан қызы-
ғушылық тудырады. 

Ежелден экономикалық мәні бар төлеу, айырбастау сөздерінің де 
«төлем», «айырбасталым» («айырбасталыс») нұсқаларын да кәдеге 
жаратуға әбден болады. 

Тіпті экономикалық мәнге мүлде қатысы жоқ сөздер де тіркесіп 
келіп, экономикалық мән жамап алуы ықтимал: қатаң/қатал 
(«цена твердая» – қатаң баға); салғастырмалы баға/салыстырма-
лы баға т.т. 

Жалпы осындай терминденуші лексикалық көз ретіндегі дублет 
қатарларға тіл білімінде толық лингвистикалық сипаттама берілді деп 
айта алмаймыз. Тілдік материалдарға қарасақ, мұндай дублет (біз «ду-
блет» деп шартты түрде алып отырмыз) нұсқалар табиғаты жағынан 
екіге бөлінеді: 1) байырғы сөздік құрамда бұрыннан келе жатқан табиғи 
сөздер (шығыс, шығын, шығым т.б.); 2) терминжасамдағы шарттылық 
қағидатына негізделе отырып өзгертілген жасанды сөздер (имарат, 
үймерет, өндірім, жеткізілім т.б.). Бұл топтардың терминжасамдық 
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қызметі немесе терминдену сипаты бірдей емес, түрліше болып келеді. 
Табиғи сөздер лексикалық тәсіл арқылы терминдік мағынаға ие болса, 
жасанды аталған сөздердің терминжасамдық әлеуеті морфологиялық 
тәсілге жақын келеді. Терминжасамның жалпы сөзжасамнан бір айыр-
машылығы оның саналы үдеріс екендігін ескерсек, мұндай тұлға дағы 
сөздердің де термин қалыптастыру үшін әлеуеті мол ішкі көз екендігін 
атап өтеміз. 

Қалай болғанда да, екі топқа да енетін сөздер қазақ тіліндегі тер-
мин шығармашылықтың нақты мысалдарын таныта алады. Олар қазақ 
сөздерінің термин ретіндегі қолданысына жол ашады, терминологиялық 
лексиканың төл қабатын молайта түседі. Терминологиялық сөздік 
құрамдағы төл сөздеріміздің арасалмағын арттырады және бұл тақы-
леттес сөз тұлғаларын қай саладан болмасын ұшыратамыз. 

Сөйтіп, ана тілінің ішкі мүмкіншілігінен жасалған терминдік лек-
сиканың қатарын байытуға қызмет етеді. Мамандар мен филолог 
ғалымдар термин жасаудағы осы тәсілді де жатсынбай, қабылдағаны 
дұрыс дегіміз келеді. 

Терминжасам жайында сөз қозғағаннан кейін, мына мәселені 
айта кетсек дейміз. Қазір жалпы мамандар арасындағы осыдан 
оншақты жыл бұрынғы белсенділік бәсеңдегені аңғарылады. Немесе 
мамандардың термин шығармашылдығы жеткілікті насихатталмай-
ды. Көп мамандар қазақша нұсқасынан гөрі кірме нұсқасын қабылдай 
салуға бейім келеді. 

Бұл нені байқатады? Ең әуелі, ғылым саласындағы қазақ тілі 
қолданысының әлі төмендігін көрсетеді. Сонымен бірге әр сала маман-
дарының қазақша терминдерге деген сенімсіз көзқарасын айғақтайды. 

Егер ахуал осылай жалғасып кете берсе, қазақ тілінің ғылыми 
қатынастағы тежелісі үдей түсетіні сөзсіз. Ал бұның тіл болашағына кері 
әсерін тигізетіні бәрімізге аян.  

Осындай бұлыңғыр болашақты болдырмас үшін біз ең алдымен 
мамандардың терминдерге деген көзқарасын түбегейлі өзгерту 
керекпіз. Бұл міндетті орындау жоғары оқу орындарынан бастау алуы 
тиіс деп санаймыз. 

Мамандар төл терминдердің терминологиялық лексика жүйесіндегі 
ара салмағын, тіл болашағы үшін артықшылық тұстарын терең сезіне 
білгені жөн.  Термин шығармашылдық қазіргі күнмен емес, болашақпен 
санаса жүргізілу керек. А.Байтұрсынұлы бастаған алаштықтардың 
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еңбегінде осы идея болған. Сонда ғана ана тіліндегі ғылым дамиды, 
кейінгі ұрпақтың ғылыми санасы қазақша қалыптасады. 

Сөзіміздің соңында айтарымыз, экономикалық терминдер халық-
аралық болып келеді дегенді желеу етіп, қол қусырып қарап отыруға 
болмайды. Байырғы сөздерді, кейде саналы түрде өзгертілген нұсқа-
лардағы сөздерді пайдалана отырып, терминдік сөздік қоры мызды төл 
қабатпен байытуға болады, бұл өз кезегінде төл сөздік құрамымыздың 
бойына қан жүгіртіп, интеллектуалдық қабілетін танытады, қолда-
нысын кеңейтеді. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРЫ: ТӘЖІРИБЕСІ, 
БАҒДАРЫ, ӘЛЕУЕТІ

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Russian Kazakh English
угол бұрыш angle

треугольник үшбұрыш triangle
прямой угол тік бұрыш right angle

смежные углы сыбайлас бұрыштар adjacent angles
острый угол сүйір бұрыш acute angles

вертикальные углы вертикаль бұрыштар vertical angles

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Тіл саясаты комитеті Ш. Шаяхметов атындағы «ТілҚазына» 
ұлттық ғылымипрактикалық орталығымен бірлесе өткізген, 
«Терминологиялық база: тәжірибе және технология» атты рес
публикалық әдістемелік семинарда А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының ғылыми қызметкері Нұрлан Шүленбаев 
қазақ терминологиялық қорын толықтырудың ғылыми негіздері 
қақында ой бөлісті.

Қазақ тілінің терминологиялық қорын жинақтау қандай 
деңгейде?

Қазақ терминологиясының ғылыми іргетасының қалыптасуына қа-
зір гі кезге дейін жарық көрген 15-тен астам монография мен зерт-
теу еңбектері, 10-нан астам оқулық пен оқу құралдары, 1000-нан 
астам ғылыми мақалалар, сондай-ақ қорғалған 4 докторлық, 
40-тан астам кандидаттық диссертация тікелей негіз болды. Ал қазақ 
терминографиясындағы бүгінгі таңдағы әртүрлі терминологиялық 
сөздіктердің саны 250-ден асады [1, 149]. Бұл – осыдан жеті жыл 
бұрын келтірілген дерек. Бұдан кейінгі жылдары терминология 
саласындағы ғылыми зерттеулер жазылып, баламалы сөздіктер 
жарық көріп келе жатқандығын ескерсек, қазақ терминологиясының 
ғылыми-теориялық негізі нығайып, қазақ тілінің терминологиялық 
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қоры жинақталды деуге болады. Терминологиялық сөздіктердің 
ішінде басшылыққа алынатыны – Қазақстан Республикасы Үкіметі 
жанындағы Республикалық терминология комиссиясы мақұлдаған 
мына сөздік топтамалары болып табылады:

- 1999-2000 жылдары Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат 
 және қоғамдық келісім министрлігі мен Қазақстан Республикасы 
Ғылым  және жоғары білім министрлігінің тапсырысымен жарық 
көрген 31 томдық «Қазақша-орысша, орысша-қазақша салалық ғылыми 
терминологиялық сөздіктер» топтамасы.

- 2012-2014 жылдары Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс 
комитетінің тапсырысымен «Тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» аясын-
да «Педагогикалық ғылым дар академиясы» дайындаған 30 томдық 
«Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік» топта-
масы.

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық тер-
минология комиссиясы мақұлдаған 30 томдық сөздік топтамасының 
ерекшеліктерін төмендегіше топтап көрсетуге болады:

Сөздік топтамасын әзірлеудің ғылыми-теориялық және әдісте-
мелік-практикалық негіздері.

Сөздік топтамасының ғылыми-теориялық және әдістемелік-
практикалық негізін жетілдіру мақсатында профессор А.Құсайынов-
тың (ғылыми жетекші), ҚазақҰТУ профессоры Н.Сейітовтің және 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым коми-
теті А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғалымдары 
Қ.Ж.Айдарбек, Б.С.Жөнкешовтің авторлығымен «Қазақша-орысша және 
орысша-қазақша (екі тілді) салалық ғылыми терминологиялық сөздік-
тер топтамасын әзірлеу принциптері (ұстанымдары)» әзірленді [2].

Бұл сөздік топтамасы 1999-2000 әзірленген сөздік топтама-
сы негізінде дайындалып, осы уақытқа дейін жарық көрген басқа 
да салалық және жалпы терминологиялық сөздіктер, сондай-ақ 
терминологияға және тіл біліміне қатысты ғылыми еңбектер, 
оқулықтар мен әдістемелік құралдар кеңінен пайдаланылды.

Сөздік топтамасын құрастырудағы басты критерийлер қандай?
Сөздік топтамасын құрастыруда қойылатын талап жоғары. Топ-

таманы әзірлеуде 1999-2000 дайындалып, жарық көрген сөздік топ-
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тамасын сараптамадан өткізіп өңдеу, әр томдағы терминдер санын                                              
9 мыңға, тіпті 11-12 мыңға дейін жеткізіп, толықтыру, сонымен бірге 
халықаралық терминдерді жүйелеп, жарық көрген сөздіктерге енбей 
қалған және тілімізге жаңадан енген терминдерді барынша қамту 
мақсаты қойылды.

Сөздік топтамасын құрастырушылардың біліктілік деңгейі
Сөздік топтамасын әзірлеуге 52 мекемеде – жоғары оқу орын-

дарында, ғылыми-зерттеу институттарында, академияларда, 
министрліктер мен Парламентте, салалық мекемелерде қызмет 
ететін 144 ғылым докторы, 120 ғылым кандидаты, жалпы 350-дей 
ғалым қатысты.

Сөздік топтамасын құрастыруға тілші мамандардың қатысуы
Бұл сөздік топтамасын әзірлеуде Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігі Ғылым комитеті А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының ғалымдары авторлық ұжым мүшелерімен 
бірлесе еңбек етті.

Салалық терминдер қалыптастыру алдымен сала мамандарының 
құзыреті болса, тілші ғалымдар терминжасам талаптарының, қазақ 
тілінің төл заңдылықтарының сақталуын басты назарда ұстады.

Сөздік топтамасында қамтылған терминдерді біріздендіру
Авторлық ұжым мүшелері өз сөздіктерін әзірлегеннен кейін бір-

біріне жақын салалар анықталып, топтастырылып, ортақ талқылау 
жұмыстары жүргізілді. Мұндай ортақ талқылауға бірнеше баламасы 
берілген терминдер, сондай-ақ авторлық ұжымдар бір шешімге келе 
алмаған терминдер де ұсынылып отырды. Мысалы, Физика және 
астрономия, Математика, Информатика және есептеуіш техника, 
Энергетика, Электроника, Радиотехника және байланыс сөздіктері, 
Химия, Биология, Медицина, Экология, Дене тәрбиесі және спорт 
сөздіктері, Тарих, Мәдениет және өнер, Философия және саясаттану, 
Педагогика және психология, Әдебиет және лингвистика сөздіктері 
бірге талқыланды.

Жалпы, осындай отырыстарда 20000-ға жуық термин талқыланды. 
Әр талқылауға 20-30, кейбір отырыстарға 35-40 адам қатысты. Осын-
ша терминді талқылауға шамамен 1000-нан астам сағат, яғни 10-11 ай 
уақыт жұмсалды. Мұндай талқылауларда терминжасам мәселесінің 
ғылыми негіздері, сала терминдерін қалыптастыру жолдары, шетелдік 
терминдерді дұрыс аудару, көне сөздерді пайдалану тәсілдері, қазақ 
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тілі заңдылықтарының сақталуы және т.б. көптеген мәселелер 
қарастырылды.

Сөздік топтамасында қамтылған терминдерді біріздендіру мақ-
сатындағы көпшілікке арналған талқылаулар

Бұл сөздік топтамасын халықтың талқысына кеңінен салу мақ-
сатында Педагогикалық ғылымдар академиясының сайтына ор-
наластырылды. Ол туралы «Егемен Қазақстан» және «Ана тілі» 
газеттеріне арнайы хабарлама берілді.

2012-2014 жылдары «Ана тілі» газетінде «Оқырманмен ойласу» 
атты айдармен «Терминжасам: Ұсыныс. Пікір» деген тақырыпта 
2500-нан астам термин, сонымен бірге 1000-ға жуық термин 
Мәдениет және спорт министрлігінің ресми сайтындағы «Тер-
миндер» айдарында жарияланды. Тілге жанашыр жандардың 
талқылауға ұсынылған терминдерге қатысты пікірлері ескерілді.

Салалық терминдерді барынша біріздендіру және «ұлттандыру»
Сөздік топтамасына қазақ ұлтына ғана тән, салт-дәстүрімізге, 

мәде ниетімізге, тұрмыс-тіршілігімізге қатысты, өзге тілдерде ұшы-
рыспайтын, ал аударма-нұсқалары қазақ тіліндегі түсінігін дәлме-дәл 
бере алмайтын терминдер енгізіліп, орыс тіліндегі нұсқасы кирилл 
қарпімен транслитерацияланып берілді. Мысалы, «бесті қымыз»,                  
«езген құрт», «жаппа нан», «майқуырдақ», «айналайын», «сүйінші»,  
«бас табақ», «құда табақ», «жоралғы», «бәйге қамшы», «білеу қамшы», 
«қара шаңырақ», «түндік», «астау», «күбі», «ақсақал», «әмеңгер» және т.б.

Сөздік топтамасын сараптамадан өткізу
Сөздік топтамасының сапасын арттыруға Терминком мүшелері мол 

үлес қосып, мыңдаған терминдерге қатысты ұсыныс-пікірлерін білдірді. 
Барлық ұсыныс-пікірлер бойынша авторлар ұжымы тиянақты жұмыс 
жүргізді [3].

Қазақ тілінің терминологиялық қорын қалыптастырудың прин-
цип теріне қатысты ғалымдардың пікірлерін төмендегіше жинақтап 
беруге болады:

- терминологиялық сөздіктердің бірінші бөлімінде атау сөздерге               
(реестрлерге) қазақ тіліндегі терминдер, ал екінші бөлімінде орысша 
терминдер алынады;

- терминологиялық сөздік нақтылы бір (кейде екі) ғылым саласы (не-
месе салалары) бойынша жасалынып, онда тек сол салаға (салаларға) 
қатысты терминдер мен терминдік тіркестер ғана қамтылады;
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- термин емес сөздер немесе басқа ғылым саласына қатысты термин-
дер оған алынбауға тиіс;

- жеке сөзден жасалған терминдер де, сөз тіркестерінен жасалған 
терминдер де сөздікке жеке-жеке алынады және олар әліпбилік 
(алфавиттік) ретін сақтап орналастырылады;

- көпнұсқалы терминдердің барлығы да сөздікке алынуы мүмкін;
- сөздік түзуде қазақ тілінің грамматикалық ерекшелігі ескеріледі, 

терминнің әдеби тілдегі нормасы алынады;
- орысша қолданылып келген терминдердің өз тілімізде бар қазақша 

баламаларын табу;
- орысша қолданылып келген терминдерді қазақшаға сөзбе-сөз (каль-

ка тәсілімен) аудару;
- терминдерді қазақ тілінің дыбыстық заңдылығы бойынша қазақша 

дыбыстау (айту) және солай жазу;
- жасалған сөздіктің екінші бетінде оның аңдатпасы (аннотация-

сы) мен авторлардың аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы және ұжым 
жетекшісі көрсетілгені жөн;

- сөздіктің алдында қысқаша жазылған «Кіріспесі» (немесе «Алғысөзі») 
болуы керек;

- сөздіктің соңында осы сөздікті жасау үстінде пайдаланылған 
әдебиеттердің (сөздіктердің, ғылыми-теориялық еңбектердің, әдісте-
мелік құралдардың және т.б.) толық тізімі берілгені жөн.

Қазақ тілінің терминологиялық қорын жетілдірудің бағдарын 
төмендегіше жинақтап көрсетіп отырмыз:

І. Ғылыми-теориялық негізі:
- терминологиялық қорды жетілдіру мақсатында іргелі ғылыми зерт-

теу жүргізу үшін арнайы мақсатты бағдарлама әзірлеп, жүзеге асыру;
- терминдердің ғылыми түсінігін, диффинициясын ашу үшін және 

салалық терминдерге лингвистикалық талдау жасау үшін сала маманда-
рынан және тілшілерден тұратын ұйым құру және оның жұмысын ныса-
налы түрде жүргізуге жағдай жасау.

ІІ. Әдістемелік негізі:
- термин қабылдау қағидаттарын қайта қарап, ғылыми түрде 

негізделген жаңа қағидаттарды бекіту;
- терминологиялық сөздік жасауға арналған әдістемелік нұсқаулық 

жасау;
- терминологиялық оқыту (мектеп терминологиясын қалыптастыру 
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және дамыту; жоғары оқу орындарына терминология пәнін міндетті пән 
ретінде енгізу);

- терминологияны үндестіру және үйлестіру (әрбір жоғары оқу ор-
нында салалық терминологиялық комиссиялар құру);

- оқытушы-профессорлар құрамының терминологиялық біліктілігін 
арттыру курстарын ұйымдастыру;

- журналистердің терминологиялық біліктілігін арттыру курстарын 
ұйымдастыру.

ІІІ. Практикалық негізі:
- терминдерді түгендеу;
- сала мамандары мен лингвистердің құзыреттілігін айқындау;
- сала мамандары мен лингвистердің бірігіп сөздік жасау тәжірибесін, 

сөздік жасау мәдениетін, техникасын жетілдіру (семинарлар, конферен-
циялар, басқосулар, онлайн конференциялар және т.б. ұйымдастыру);

- сала мамандарының тілтанымдық еңбектермен (түсіндірме, сино-
нимдер, орфографиялық және т.б. сөздіктер) жұмыс істеу тәжірибесін 
жетілдіру;

- қазақ терминдерінің корпусын жасау (қазақ тілінде мектеп тер-
минологиясына, студенттер деңгейіндегі, академиялық дәрежедегі 
терминологиялық сөздіктерге арналған сайттар ашу).

IV. Сараптамадан өткізу:
- баламалы немесе Терминком мақұлдаған сөздіктерге терең 

лингвистикалық талдау жасау, біріздендіру (тілішілік, тіларалық және 
терминологияны іштей біріздендіру);

- бекітуге ұсынылған терминдерді немесе талқылауға ұсынылатын 
сөздіктерді БАҚ («Терминологиялық хабаршы», әртүрлі газет-журнал-
дар, телеарна) арқылы таратып, жұртшылықтың пікірін біліп отыру;

- лингвистикалық талдаудан өткен терминдерді міндетті түрде 
қолдану механизмін жасау.

V. Терминологиялық қорды ортақтандыру:
- туыстас тілдерге ортақ терминологиялық қор құру;
- бір-біріне жақын салалардың ортақ терминологиялық сөздіктерін 

шығару (политехникалық, гуманитарлық және т.б.) [4].
Сонымен қатар қазақ тілі терминологиялық қорының негізі болып 

табылатын сөздіктерде кездесетін кемшіліктерді төмендегіше топта-
стырып көрсетуге болады:

- терминологиялық бірізділіктің сақталмауы;
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- салаішілік әркелкілік (варианттылық, жарыспалылық, синонимия, 
омонимия, полисемия);

- салааралық әркелкілік (варианттылық, жарыспалылық, синонимия, 
омонимия, полисемия);

- «әсіре қазақшалауға» ұмтылу;
- қолдан тым жасанды сөз жасауға әуестік;
- жалғаулардың әркелкі жалғануы;
- әртүрлі сөз таптарынан термин жасау;
- бір терминнің жекеше және көпше түрде берілуі;
- бірнеше сөз тіркесінің термин ретінде берілуі;
- бір ғана терминнің түрліше тұлғада жазылуы;
- салаға қатысы жоқ атаулардың термин ретінде алынуы;
- сараптауды қажет ететін баламалар [4].
Сондай-ақ қазақ тілі терминологиялық қорының негізі болып та-

былатын терминологиялық сөздіктерде мынадай сәйкессіздіктердің 
кездесетінін атап өтуіміз керек: а) орыс тіліндегі бір терминнің қазақ 
тілінде екі немесе одан да көп нұсқада қолданылуы; ә) қазақ тіліндегі 
бір терминнің орыс тіліндегі екі немесе одан да көп терминнің балама-
сы ретінде қолданылуы; б) орыс тіліндегі бір түбірлі немесе бір түбірден 
тараған терминдердің қазақ тілінде әртүрлі нұсқада қолданылуы.

Мұндай сәйкессіздіктерге төмендегі факторлар себеп болады деп 
есептейміз:

- орыс тіліндегі бір терминнің екі немесе одан да көп нұсқадағы бала-
ма сының бекітілуіне қатысты жекелеген жайттардың орын алуына 
(ұсынылған, мақұлданған, тіпті қабылданған, бекітілген терминдерді 
қайта қарап, қайта бекітуге) бірқатар лингвистикалық және экстра-
лингвистикалық факторлар;

- заңнамада қолданылатын терминдердің бекітілген терминдермен 
бір ізге түсірілмеуіне заңнамада қолданылған терминдерді өзгертуге 
болмайды деген уәждің алға тартылуы;

- салалық терминологиялық сөздіктерде қамтылған терминдердің 
бекітілген терминдер сөздігіндегі баламалармен қатаң түрде сәйкес-
тендірілмеуі [5].

Қазақ тілі терминологиялық қорының әлеуеті
Қай тілдің болсын терминологиялық қорының әлеуетін оның сандық 

және сапалық құрамы негізінде анықтауға болады.
Біріншіден, қазақ тілі терминологиялық қорының құрамын зерделеуді 
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сандық көрсеткіштерді статистикалық талдаудан бастау қажет деп са-
наймыз. Осы орайда 2014 жылы шыққан терминологиялық сөздік топта-
масына жасалған талдаудың нәтижесінде төмендегідей статистикалық 
деректерге қол жеткіздік.

№ Атауы Бір сөз Екі сөз Үш сөз Үш сөзден 
көп

Барлығы

Физика және астрономия (1-том)

1
қазақша-орысша 2324 5077 1145 176 8722
орысша-қазақша 2113 5319 1131 222 8785

Математика (2-том)

2
қазақша-орысша 1112 6475 2107 370 10064
орысша-қазақша 1228 6678 1775 296 9977

Информатика және есептеуіш техника (3-том)

3
қазақша-орысша 1188 6141 2197 534 10060
орысша-қазақша 1236 6323 1807 612 9978

Механика және машинатану (4-том)

4
қазақша-орысша 1620 5790 1434 199 9043
орысша-қазақша 1678 6411 804 79 8972

Энергетика (5-том)

5
қазақша-орысша 3872 3119 2825 1462 11278
орысша-қазақша 2913 1825 3526 2947 11211

Электроника, радиотехника және байланыс (6-том)

6
қазақша-орысша 2541 2780 2880 1566 9767
орысша-қазақша 2120 2505 2335 2685 9645

Машинажасау (7-том)

7
қазақша-орысша 2879 4407 1023 115 8424
орысша-қазақша 2936 4504 653 152 8245

Көлік және қатынас жолдары (8-том)

8
қазақша-орысша 2731 5570 1375 203 9879
орысша-қазақша 2913 5918 969 56 9856

Сәулет және құрылыс(9-том)

9
қазақша-орысша 2433 5824 1338 615 10210
орысша-қазақша 4812 5148 622 68 10650
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Статистика, стандарттау және зияткерлік меншік (10-том)

10
қазақша-орысша 1358 5826 3387 2233 12804
орысша-қазақша 1744 7225 3050 1541 13560

Әскери іс (11-том)

11
қазақша-орысша 2578 4659 2749 1827 11813
орысша-қазақша 2765 4040 3058 2420 12283

Химия (12-том)

12
қазақша-орысша 1574 6138 2101 658 10471
орысша-қазақша 1773 5623 1753 514 9663

Биология (13-том)

13
қазақша-орысша 1902 4789 2687 763 10141
орысша-қазақша 1895 6987 2123 789 11794

Медицина (14-том)

14
қазақша-орысша 3598 6251 2239 544 12632
орысша-қазақша 5333 5933 3035 148 14449

Ауыл шаруашылығы (15-том)
15 қазақша-орысша 3945 5314 1537 284 11080

орысша-қазақша 5209 5437 935 243 11824
Су шаруашылығы (16-том)

16
қазақша-орысша 1729 5261 2369 914 10273
орысша-қазақша 1963 6146 2177 744 11030

Экология (17-том)

17
қазақша-орысша 10373 1199 243 47 11862
орысша-қазақша 3560 6768 1185 360 11873

Кен ісі және металлургия (18-том)

18
қазақша-орысша 2026 5569 2178 589 10362
орысша-қазақша 1897 6315 2059 625 10896

Геология, геодезия және география (19-том)

19
қазақша-орысша 1558 7670 1949 687 11864
орысша-қазақша 1580 7770 1886 646 11882

Жеңіл және тоқыма өнеркәсібі(20-том)

20
қазақша-орысша 3617 5023 1475 191 10306
орысша-қазақша 3605 5517 1293 589 11004
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Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет (21-том)

21
қазақша-орысша 4472 5680 1365 968 12485
орысша-қазақша 5978 6240 1342 450 14010

Философия және саясаттану (22-том)

22
қазақша-орысша 8098 4472 712 146 13428
орысша-қазақша 6836 3692 437 57 11022

Тарих (23-том)

23
қазақша-орысша 6319 3945 697 126 11087
орысша-қазақша 7103 3583 426 98 11210

Педагогика және психология (24-том)

24
қазақша-орысша 2179 6787 2220 402 11588
орысша-қазақша 2475 7104 1816 325 11720

Мәдениет және өнер (25-том)

25
қазақша-орысша 1690 4915 2003 808 9416
орысша-қазақша 1980 5935 2490 698 11103

Әдебиет және лингвистика (26-том)

26
қазақша-орысша 3104 7210 2850 604 13768
орысша-қазақша 3361 7932 2129 246 13668

Экономика және қаржы (27-том)

27
қазақша-орысша 2865 2947 1878 1669 9359
орысша-қазақша 2948 1375 3871 3304 11498

Іс жүргізу және мұрағат ісі (28-том)

28
қазақша-орысша 3653 4646 1851 915 11065
орысша-қазақша 4735 4585 1435 1435 12190

Заңтану (29-том)

29
қазақша-орысша 3928 3011 2966 1351 11256
орысша-қазақша 2792 1645 3423 3037 10897

Дене тәрбиесі және спорт (30-том)

30
қазақша-орысша 1642 4891 2417 864 9814
орысша-қазақша 1874 6849 2319 658 11700

БАРЛЫҒЫ
қазақша-орысша 92908 151386 58197 21830 324321
орысша-қазақша 93355 161332 55864 26044 336595
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Қазақ тілі терминологиялық қорының негізін құрайтын 2014 жылы 
шыққан терминологиялық сөздік топтамасына статистикалық талдау 
жасай келе, салалық сөздіктердің қазақша-орысша және орысша-қазақша 
нұсқасында қамтылған терминдердің сандық көрсеткіші дәлме-дәл 
емес екендігі анықталды және мұндай сәйкессіздіктерге төмендегідей 
жағдайлар әсер етіп отыр деп ойлаймыз:

- орыс тіліндегі бір терминнің қазақ тілінде жарыса қолданылуы;
- қазақ тіліндегі бір терминнің орыс тілінде екі немесе одан да көп 

нұсқада қолданылуы;
- орыс тіліндегі бір түбірлі терминдердің қазақ тілінде әртүрлі нұсқада 

қолданылуы;
- кейбір терминдердің екіден көп баламасы алынып, олардың әліпби 

ретімен әр әріптің қатарында берілуі.
Екіншіден, қазақ тілі терминологиялық қорының әлеуетін оның 

сапалық көрсеткіші тұрғысынан анықтауымыз керек. Шынын айтқан-
да, қазіргі қолданыстағы терминдердің қаншасы өзіміздің төл сөзіміз, 
қаншасы шет тілдерінен орыс тілі арқылы қабылданған бірліктер, 
қаншасы қазақ тілінің заңдылықтарына бейімделіп алынған термин-
дер деген мәселе әліге дейін толыққанды қарастырылған емес. Осы 
тұрғыдан филология ғылымдарының кандидаты Б.Жөнкешов «Жас 
қазақ» газетіне берген сұхбатында мынадай деректер келтіреді: «Қазақ 
терминологиялық қорында 333 000-ға жуық термин бар екен. Оның 
33 479-ы орыс тілі арқылы енген шет тілі терминдерінің санын 
құрайды. Бұлар орыс тілінде қалай жазылып, айтылса, қазақ тілінде 
де дәл солай таңбаланып, дыбысталады. Олардың қазақ тілінде ба-
ламалары табылып, қолданысқа енгендерінің саны – 6317 бірлік. 
Ал енді осы жерден ойланайық, қазір жиі айтылып жүрген, «шет-
тен енген терминдерді жаппай, жөнсіз аударып жүр» деген қағида 
қаншалықты шындыққа жанасады?! Шеттен енген (орыс тілінен) 
33 479 терминнің 2 пайызын ғана игердік емес пе? Бұл көрсеткіш өз 
заңдылығы, өз тарихы, өз тұтынушысы бар тәуелсіз тілге көптік ете 
ме?! Жауабын халықтың өзі берер» [6].

Біз 2014 жылы шыққан сәулет және құрылыс саласына арналған 
терминологиялық сөздікке талдау жасай келе мынадай деректерді 
анықтадық: қазақша-орысша нұсқасында – 10210; оның ішінде: бір 
сөзден тұратын терминдер – 2433; екі сөзден тұратын тіркес терминдер 
– 5824; үш сөзден тұратын тіркес терминдер – 1338; үш сөзден көп тіркес 
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терминдер – 615; орысша-қазақша нұсқасында – 10650; оның ішінде: бір 
сөзден тұратын терминдер – 4812; екі сөзден тұратын тіркес терминдер 
– 5148; үш сөзден тұратын тіркес терминдер – 622; үш сөзден көп тіркес 
терминдер – 68.

Сонымен қатар осы сөздікте төл терминдердің саны былай 
болды: қазақша-орысша нұсқасында – 1369; орысша-қазақша 
нұсқасында – 1453 [7]. Бұл жерде ескерте кететін бір жайт: 
мұнда төл терминдердің жалпы саны, яғни қайталанатын сөздер 
де есептелді. Осы жағдайды ескерсек, төл терминдердің саны 
көрсетілгеннен кемитіні белгілі. Яғни құрылыс саласына арналған 
терминологиялық сөздіктегі төл терминдер саны 10% шамасында 
болатыны байқалады.

Терминология саласындағы зерттеулерге сүйене отырып, қазақ 
тілі терминологиялық қорының сапалық құрамын төмендегіше 
көрсетуге болады:

1) орыс тілі арқылы енген шеттілдік терминдер;
2) орыс тілінен қазақ тіліне сол күйінде алынған терминдер (мыса-

лы, МАЯК – құрылыс термині);
3) орыс тілінен қазақ тілінің заңдылықтарына бейімделіп алынған 

терминдер (мысалы, ПЕШ – ПЕЧЬ – құрылыс термині);
4) орыс және басқа да шет тілдерінен енген терминдерді калькалау 

тәсілімен аудару арқылы жасалған терминдер;
5) орыс және басқа да шет тілдерінен енген терминдерге қазақ тілінің 

сөзжасам жұрнақтарын жалғау арқылы жасалған терминдер;
6) ішінара түркі тілдерінен алынған терминдер (УЧАК – ҰШАҚ; 

ХАВАЛАН – ӘУЕЖАЙ).
Қазақ тілі терминологиялық қорының әлеуетін нақты білу 

және оны әрі қарай дамыту үшін мынадай ұсыныстар айтқымыз 
келеді:

- Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық тер-
минология комиссиясы бекітілген терминдерге түгендеу (инвентари-
зация), мониторинг жүргізетін жұмыс тобын құру және оның қызметі 
қаржыландырылуға тиіс;

- аталған жұмыс тобы 2014 жылы шыққан терминологиялық сөздік 
топтамасындағы терминдердің сапалық көрсеткішіне нақты тал-
дау жасауы керек (төл сөздер, шет тілдерінен орыс тілі арқылы ен-
ген терминдер, қазақ тілінің заңдылықтарына бейімделіп алынған 
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терминдер, орыс тілінен қазақ тіліне сол күйінде алынған термин-
дер, орыс және басқа да шет тілдерінен енген терминдерді калькалау 
тәсілімен аудару арқылы жасалған терминдер; орыс және басқа да шет 
тілдерінен енген терминдерге қазақ тілінің сөзжасам жұрнақтарын 
жалғау арқылы жасалған терминдер; ішінара түркі тілдерінен 
алынған терминдер және т.б.).
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Айнұр Баекеева,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,

философия ғылымының PhD докторы

DIGITAL LIBRARY БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ НЕГІЗІНДЕ 
ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ БАЗА ҚҰРАСТЫРУ ТӘЖІРИБЕСІ

Отандық тіл білімінде терминология мәселелерімен тек термино-
логтар ғана айналысу қажет деген дәстүрлі пікір қалыптасып келгені 
рас. Алайда тек қана тіл мамандары ғана емес, әртүрлі пән салалары 
мамандары, аудармашылар, мемлекеттік қызметкерлер, т.б. мамандар 
да өз қызметтерінде күн сайын өз пән саласына қатысты терминдер-
мен жұмыс жасауларына тура келеді.

Біраздан бері барлық ғалымдарды, пән салаларындағы тәжірибеші 
мамандарды толғандырып келе жатқан мәселелердің бірі – осы пән 
салалары терминдерін жүйелеу, оларды қазіргі таңдағы ақпараттық 
технология лар жетістіктерін тиімді пайдалана отырып халықаралық 
стандарттарға сәйкес жасалған автоматтандырылған веб-плат-
формаларға енгізу болып табылатыны сөзсіз. 

Осы орайда, қазақ тілінің терминдер корпусын біріздендіріп 
жүйелеу мақсатында бастаған жобамыздың тәжірибесімен бөлісуді 
жөн көрдік.

РҒА Сібір бөлімі, Новосібір мемлекеттік университетінің Есептеу тех-
нологиялары институты (Федотов А.М.) мен Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 
Ақпараттық технологиялар кафедрасы (Тусупов Ж.А., Самбетбаева М.А.) 
бірігіп жасаған электрондық тезаурус жобасына, Л.Н.Гумилев атындағы 
ЕҰУ, Аударма теориясы мен практикасы кафедрасында (Тажибаева С.Ж., 
Баекеева А.Т.) тау-кен терминдерінің көптілді басқарылмалы тезаурусын 
құрастыру жобасын бастадық.

Digital Library басқару жүйесі негізіндегі тезаурус құрастыру
Бұл Новосібір мемлекеттік университеті мен Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық униерситетінің біріккен жобасы аясындағы үлкен 
жұмыстың бас әзірлеушісі физико математика ғылымдарының док-
торы, профессор А.М.Федотов, Ж.А.Тусупов және осы кісілерден тәлім 
алған шәкірті Ақпараттық технология мамандығының PhD докторы 
М.А. Самбетбаева.
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Осы тезаурус ISO 25964-1:2011 (бірінші бөлім) және ISO 
25964-1:2013 (екінші бөлім) соңғы халықаралық стандарттары 
негізінде құрастырылды. Аталған стандарттар негізінде құрас-
тырылған тезаурус басқа да халықаралық тезаурустармен өзара әре-
кеттесу мүмкіндігін береді, яғни бұл дегеніміз, машиналық немесе 
авто маттандырылған аударманы арнайы пән саласы үшін орындау 
кезінде осы тезаурусқа енгізілген қазақ, ағылшын, орыс тілдеріндегі 
контент арқылы аудармаға арналған компьютерлік жасақтамалар те-
заурус мазмұнын көре алып, релевантты ақпаратты іздеу процесіне 
қатыса алады.

Мұндай халықаралық стандарттарға сай жасалған тезаурустарға 
мыналарды жатқызамыз: AGROVOC тезаурусы, AGCOM тезаурусы, 
EuroVOC тезаурусы, SNOMED тезаурусы, WordNet тезаурусы, ЮНЕСКО 
тезаурусы.

Сонымен, біздің ұсынып отырған тезаурусымыз белгілі бір пән сала-
сына арналған сөздіктердің толық базасы болып табылады.

Тезаурус өз ішіне терминдердің түрлері, байланыстары, топтарымен 
қоса, түрлі сөздіктерді енгізе алады: 

• анықтамалық сөздік;
• көптілді сөздік; 
• синонимдер сөздігі; 
• антонимдер сөздігі; 
• омонимдер сөздігі; 
• түсіндірме сөздік т.т. 
Тезауруста терминдер семантикалық және функционалдық жағынан 

нақты анықталып, олардың лингвистикалық баламалары бекітіліп, 
иерархиялық түрде жіктеліп беріледі.

Әдетте тілдік корпустар бірнеше ондаған жылдар бойы жинақтал-
ған түбегейлі еңбекті талап ететін жоба. Өкінішке қарай, Қазақстанда 
бір ғана «Қазақ тілінің Алматы корпусы» қызмет етеді. Қазақ тілінің 
Алматы корпусының тек қана көркем әдебиет пен периодикалық 
және публицистикалық шығармалар негізінде жасалғандығында. 
Аталған корпуста пән салаларының терминдері қарастырылмаған. 
Бұл термин саласындағы тілші, аудармашы мамандардың алдына 
үлкен мақсат пен міндеттерді артады. Сондықтан терминология-
ны пәнаралық бағытта, компьютерлік лингвистика, пән салалары, 
салалық терминология мен салалық аударма тоғысында зерттеп, осы 
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салаларда ғасырлар бойы атқарылып келген ақпараттарды жүйелеп, 
біріздендіріп, электрондық басқарылмалы платформаларға жүктеу 
жұмыстарын атқару қажет екендігін білдіреді.

Бұл тезаурус жүйеленген терминдер арасындағы семантикалық 
байланыстар мен сөздік мақалаларды көрсете алады. Бұл дегеніміз, 
аталған тезаурусты қажетінше сөздік мақалалармен, мысалдармен, 
мәтіндермен толықтыру арқылы қазақ тілінің ғылыми тіл ретіндегі 
корпусын құрастырудың алғышарттарын да жасауға болады.

Бұл тезаурусымызға енгізетін терминдерге Терминком бекіткен 
«Кен ісі және металлургия» саласының терминологиялық базасы ар-
қау болды.

Digital Library басқару жүйесі негізінде құрастырылған көптілді 
терминологиялық базаның бетін мына суреттен көре аласыздар (сурет 1).

Сурет 1 – Digital Library басқару жүйесі негізінде құрастырылған көптілді 
терминологиялық базаның беті

Аталған тезауруста салалық терминдердің сипаттамасы (description), 
лингвистикалық эквиваленттері (LE – linguistic equivalents), синонимдері 
(абсолюттік синонимдері), антонимдері (бар болған жағдайда), 
ассоциативтік терминдері, терминдердің бір бірімен иерархиялық 
байланысы, яғни терминдердің жоғарғы (broader term) және төменгі 
(narrower term) ұғымдары беріледі. Терминдердің жоғарғы және төменгі 
ұғымдарын келесі суреттен көре аласыздар (сурет 2).
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Сурет 2 – Тау-кен терминдерінің тезаурусындағы 
жоғарғы және төменгі ұғымдар

М.А. Сәмбетбаеваның жетекшілігімен ҚР БҒМ Ақпараттық және 
есептеуіш технологиялар институтында осы біріккен жоба аясында 
Қазақстандық интероперабельді платформа әзірленді (сурет 3). 

Сурет 3 – Тау-кен терминдерінің тезаурусындағы 
жоғарғы және төменгі ұғымдар

Аталған жоба аясында Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық уни-
верситеті, Аударма теориясы мен практикасы кафедрасының «Аударма 
ісі» мамандығында оқитын докторанттар мен магистранттармен бірігіп 
әр пән саласын қамтитын тезаурустар құрастыру жұмысын бастадық. 

Мамандар негізінен аудармашы болғандықтан, салалық термин-
дер тезаурусын үш тілде (қазақ, ағылшын, орыс) әзірлеуде, алайда бұл 
тезаурусқа француз, неміс және басқа да тілдерді енгізу мүмкіндігі 
бар. Сонымен, осы тезаурусты жасауда әр салаларда аудармашылық 
тәжірибесі бар мамандар іріктеліп алынды:
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Тау кен терминдері – Айнұр  Баекеева (қазақ, ағылшын, орыс)
Салық терминдері – Акбар Бакраев (қазақ, ағылшын, орыс)
Зергерлік бұйымдар атаулары – Гүлсара Кожахметова (қазақ, 

ағылшын, орыс)
Құрылыс терминдері – Зухра Темирова (қазақ, ағылшын, орыс)
Дипломатия терминдері – Берік Байгужин (қазақ, ағылшын, орыс, араб)
Көптілді салалық терминологиялық базаны басқарылмалы тезау-

русқа енгізудің қадамдық алгоритмін әзірледік. Тау-кен терминдерінің 
терми нологиялық базасының негізінде иерархиялық алгоритм тілші, 
аудармашы мамандарға бейімделіп жасалды. Бұл алгоритм басқа да 
ғылыми пән салалары терминдерінің тезаурусын құрастырудың үлгісі 
болып табылады. 

Мұндай көптілді терминологиялық базаға сала терминдерін енгізу 
жұмысы сала терминдерін жақсы түсінетін, бірнеше тіл арасында ау-
дарма жасап жүрген тәжірибеші салалық аудармашылар мен тіл ма-
мандарына өте қажетті. Себебі мұндай ғылым мен техниканың пән 
саласындағы тезаурусты толтыруға құзыретті маман болуы шарт. Осы 
орайда біз аталған қадамдық алгоритмді Л.Н.Гумилев атындағы Еура-
зия ұлттық универеситеті Аударма теорисы мен практикасы кафедра-
сы ның докторанттары мен магистранттарына, ұлттық және трансұлт-
тық компаниялардағы тәжірибеші аудармашыларға, мемлекеттік 
ор ган дардағы тіл мамандарына ұсындық (кесте 1). Мамандардың ау-
дарма ісіндегі еңбек өтілі мен іс-тәжірибесі 10 жылдан жоғары.

Аудармашының жұмыс 
тілдері

Лауазымы Саны

Қазақ, орыс, ағылшын Аудармашы, докторант 8
Қазақ, орыс, ағылшын Аудармашы, магистрант 17
Қазақ, орыс, ағылшын Аудармашы, ф.ғ.к., PhD 5
Қазақ, орыс Аудармашы, мемлекеттік 

органдар мамандары
3

Қазақ, орыс және шетел тілі 
(француз, неміс, араб, қытай, 
корей, т.б.)

Аудармашы, магистр 6

Кесте 1 – Тезаурус толтырудың қадамдық алгоритміне баға берген 
салалық аудармашылар
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Ұсынылған 39 маман Digital Library Платформасында, Zthes де-
ректер схемасында әзірленген салалық терминдердің көп тіл ді басқа-
рылмалы тезаурусын құрастырудың қадамдық алго рит мін, ақпа-
раттық технология мамандарының жетістіктерін аударма шыларға 
түсінікті тілмен түсіндірілгенін растады.

Бұл тезаурустың басты ерекшелігі көптеген электрондық сөз-
діктерде термин іздеу барысында кездесетін көп варианттылық мәсе-
лесін шеше алады, яғни бұл Digital Library басқару жүйесі негізінде 
жасалған тезаурустың сала мамандарына беретін басты артықшылығы 
– ол термин іздеу барысындағы таргеттік немесе релеванттық іздеу, 
яғни салалық терминнің нақты бір саладағы семантикалық және функ-
ционалдық жағы нақты анықталады, олардың қазақ, орыс, ағыл шын 
тілдеріндегі лингвистикалық баламалары бекітіліп, нақты сол термин-
ге қатысты барлық ақпарат тізбегіне қол жеткізе алу мүмкіндігі бар.

Сонымен, тіліміздегі терминдерді біріздендіру мен жүйелеудің бірден 
бір жолы – Digital Library платформасы арқылы электрондық тезаурус 
құрастыру деп пайымдаймыз. Мұндай пікірдің дәлелі ретінде салалық 
аударма үшін құрастырылып жатқан тезаурустағы таргеттік неме-
се релеванттық іздеуді басты себеп деп есептейміз. Осыдан 5-6 жыл 
бұрынғы әзірленген электрондық сөздіктердің өзі қолданыстан тыс 
қалып жатыр және осы аталған мәселелерді шешу жолында салалық 
терминологияға тың шешімдер қажет. Мұндай шешім жасауға қазақ 
тілінің терминологиялық қорында жинақталған 10 мыңнан аса тау-кен 
терминдері, қостілді және көптілді электрондық лексикографиялық 
дереккөздерден алынған терминдердің талдауы дәлел бола алады.
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Орынай Жұбаева, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, 

филология ғылымының докторы

Қарлығаш Айдарбек,
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасының қауымдастырылған профессоры, 
филология ғылымының докторы

Бауыржан Жөнкешов,
«ТС ғылыми-техникалық компаниясы» ЖШС директоры, 

филология ғылымының кандидаты

ТЕРМИНДЕРДІ ТІЛ ЖҮЙЕСІНЕ БАҒЫНДЫРУ КЕРЕК

Үнді мен қатаңнан басқа дыбыс тіркесі (қатаң мен қатаң, үнді мен 
үнді, қатаң мен үнді, ұяң мен ұяң т.с.с.) қазақ тіліне жат. Сондықтан 
шеттілден енген сөздердегі жат қолданыстарды қазақ тілінің заңды-
лығына бейімдеу керек. Екі қатаң дауыссызға біткен сөздерді таңба-
лаудың өзіндік ұстанымдары бар: 

А) сс, лл, тт, пп, ст, кст, сть, зд, кк, вт дыбыстарына біткен есім 
сөздердің соңғы әріптері түсіріліп жазылуы керек: турист емес, ту-
рис, фантаст емес, фантас, грамм емес, грам т.с.с. А.Байтұрсынұлы, 
Е.Омаров т.с.с. ғалымдардың еңбектерінде термин сөздердің тұлғасын 
қазақ тілінің заңдылықтарына сәйкес дұрыс жазуда қосымша жалғап 
тексеру әдісі қолданылған. Ол әдісті қазіргі кезде де пайдалануға бо-
лады. сс, лл, тт, пп, ст, кст, сть, зд, кк, вт дыбыстарына біткен есім 
сөздерге қосымша жалғанғанда да соңғы әріптері түсіп қалады: кросс 
– кросқа, кросы, класс – класқа, кластар, класы, металл – металды, ме-
талы, грамм – грамға, грамдық, грамы, киловатт – киловатта, грипп 
– грипі, съезд – съезге, съезі, ведомость – ведомосқа, фармацевт – фар-
мацевке, сондай-ақ трест – треске, тресі; турист – туриске, турисі; 
утопист – утописке, утописі; фантаст – фантасқа, фантасы; фонетист 
– фонетиске, фонетисі; форпост – форпосқа, форпосы; футурист – фу-
туриске, футурисі; чекист – чекиске, чекисі; экономист – экономис-
ке, экономисі; юрист – юриске, юрисі, т.с.с. Соған байланысты бұл 
сөздердің түбірін жалғыз дауыссызбен беруге болады. Яғни съезд, 
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подъезд, разъезд, т.с.с. сөздердегі д әрпін түсіріп жазу керек. Қазіргі 
кезде поезд сөзі пойыз түрінде жазылып жүр (ХХ ғасырдың басында 
да солай жазылған). Сол себепті ереженің 42-параграфындағы «ст, сть, 
зд дыбыстар тіркесіне біткен сөздер түбір күйінде ешбір өзгеріссіз 
жазылады да оларға қосымшалар жалғанғанда түбірдегі соңғы дау-
ыссыз түсіріліп жазылады. Мысалы: трест – трес-тің, трес-іне; ведо-
мость – ведомос-қа, ведомос-ы; съезд – съез-ге, съез-і-нің; социалист 
– социалиске, социалистік» түріндегі қағида қазақ тілінің жүйесіне 
сәйкес келмейді. Бұл ереже сөздердің орыс тіліндегі тұрпаты негізге 
алынып, тілдегі заңдылықтарды ескермеуден туғандығы байқалады.

Орфографиялық сөздікте ст дыбыстарына біткен есім сөздерге 
қосымша екі түрлі жалғанған:

А) сөздің соңындағы т дыбысы түсірілген (активист, активиске, 
активисі, активистер; анапест, анапеске, анапесі, анапестер; анар-
хист, анархиске, анархисі, анархистер; асбест, асбеске, асбесі, асбес-
тер; астронавт, астронавқа, астронавы, астронавтар; авантюрист, 
аван тюриске; авантюрисі, авантюристер; автотурист, автотуриске, 
автотурисі, автотуристер; активист, активиске, активисі, активис-
тер; альпинист, алышниске, альпинисі, альпинистер; аметист, аме-
тиске, аметисі, аметистер; аминопласт, аминопласқа, аминопласы, 
аминопластар, т.т.); енді бірде екі дауыссыздың арасына ы дыбы-
сы дәнекер ретінде қыстырылған (пост, постыға, постысы; форпост 
(әск.), форпостыға, форпостысы). Алайда бір ғана пост сөзі үшін бөлек 
ереже шығарудың қажеті жоқ. Ахмет Байтұрсынұлы «керегіне қарап, 
екеуін де тұтыну керек, мынау сөзді мынадай, анау сөзді анадай етіп 
жазайық», – деп сөз басына ереже жасаушыларды сынап, сөз басы-
на ереже жасайтын болсақ, ондай емле қолайлы, оңай емле болмай-
тынын айтқан еді (Емле туралы // Еңбекші қазақ. 1929, 27 наурыз). 
Ғалымның бұл ұстанымын басшылыққа алуымыз қажет.

Шеттен енген сөздің ішінде бір дауыссыз қайталанып келген жағдайда 
да олардың бірін қысқартуға болады. Ондай сөздер де  орфографиялық 
сөздікте көп: габбро (геол.), габбро-амфиболит, габбро-диабаз (геол.), 
габброидтену, габбролық, габбро-пегматит (геол.), габбро-порфирит 
(геол.), андеррайтер (экон.), артиллерия, артиллериялық, апперцепция 
(пед.), аппликата (мат.), аппликация, асимметрия, ватт-метр, ватт-сағат, 
атолл (геогр.),  менингококк, плеврококк, полиметалл, стрептококк, 
ватт, ватт-метр, ватт-сағат, ватт-секунд, гектоватт, гектоватт-сағат, кило-



Көкейкесті

138

ватт, киловатт-сағат, киловольт, кинобюллетень, хетт, хлорофилл (бот.), 
грамм, грамматика (лингв.), грамм-атом, граммема (лингв.), грамм-моль 
(хим.), граммофон, грамм-эквивалент (хим.), гроссмейстер (спорт.), де-
циграмм, параллелепипед, параллелограмм, параллель, параллельдік, 
параллелизм, т.т.

Ә) ск, кт, фт дыбыстарына біткен сөздердің соңына ы, і дәнекер 
дыбыс тарын қосылып жазылуы керек.  Себебі ол сөздерге қосымша 
ы, і дәнекер дыбыстары (әріптері) арқылы жалғанады: объект+і+ге, 
объект+і+сі, киоск+і+ге, киоск+і+сі, киоск+і+лер, Омск+і+ден, Омск+і+ге, 
лифт+і+мен, факт+і+сі, факт+і+лер, рецепт+і+нің, рецепт+ті+ге, 
манускрипт+і+ге, моллюск+і+ге, пакт+і+ні, такт+і+ні, тракт+і+ге, 
факт+і+сі, перфект+і+ні, интеллект+і+ге, инстинкт+і+ні, рецепт+і+ге, 
эвкалипт+і+нің, т.с.с. Орфографиялық сөздікте акцепт, акцептіге, 
акцептісі; манускрипт, ма нускриптіге, манускриптісі; рецепт, рецептіге, 
рецептісі; субъект, субъектіге, субъектісі; такт, тактіге, тактісі; тракт, 
трактіге, трактісі; факт, фактіге, фактісі; абстракт, абстрактіге, 
абстрактісі; акт, актіге, актісі; антракт, антрактіге, антрактісі; бейнедиск 
(бейнетабақ), бейнедискіге, бейнедискісі; ландшафт, ландшафтыға, 
ландшафтысы; лифт, лифтіге, лифтісі, т.с.с. түрде берілген сөздердің 
түбір қалпын ы, і дәнекер дыбыстарымен бірге жазу керек (акцепті, 
манускрипті, рецепті, субъекті, факті, абстракті, әкті, антракті, ланд-
шафты, лифті, т.с.с.).

Б) кс, пс, тр, вр, гл, гль дыбыстарына біткен сөздерді таңбалауда 
соңғы қатаң дауыссыздардың арасына дәнекер дыбыс кірігуі керек. 
Орфографиялық сөздікте бокс, аппендикс, аффикс, антиапекс (астр.), 
археоптерикс (зоол.), бифштекс, индекс, кальцекс, кекс, кодекс, кокс, ор-
тодокс, парадокс, рефлекс, суффикс, гипс, вахмистр (тар., әск.), кегль, 
вахмистр, гектолитр, гектометр, децилитр, дециметр, гектолитр, 
гектометр, гелиометр (тех.), динозавр, бакалавр, ихтиозавр, кентавр, 
манёвр, палеозавр, алебастр, амфитеатр, анемометр, арбитр, ариф-
мометр, аэромагнитометр, барометр, бу-электр, вице-министр, воль-
тметр, канистр, кинотеатр, магистр, метр, оркестр, параметр, пе-
диатр, ротмистр, сантиметр, семестр, спектр, театр, титр, фильтр, 
штаб-ротмистр, т.т. түрде беріліп жүрген сөздер  сол заңдылыққа 
бағындырылуы тиіс.

Қазақ тілінде үнді мен қатаң тіркескенмен, керісінше, қатаң мен үнді 
қатар келе алмайды. Сондықтан шеттен енген сөздердегі тр-ға біткен 
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сөздерде т мен р арасына ы, і дыбыстарын кіргізу керек: тыйатыр, 
метір т.б. ХХ ғасырдың басындағы сөздіктерде тіліміздің осы ерекшелігі 
қатаң сақталған: метр – метір; электр – електір; милиметр – меліметір; 
министр – міністір; оркестр — әркестр; спектрометр — іспектір метір; 
термометр — термеметір; амперметр – әмпірметір (електір ағынының 
күшін көрсететін аспап), т.с.с.

Орфографиялық сөздікте электр сөзімен тіркескен сөздер көбінесе 
біріккен сөз ретінде берілген. Сонда сөздің ортасында 3-4 дауыссыз 
қатар келген боп шығады. Бұл да қазақ тіліндегі жүйеге қайшы. Мысалы: 
электрара, электраспап, электрбұрғы, электрдәнекерлеу, электрдиа-
лиз, электрдиірмен, электреттер, электржөндеуші, электресептеуіш, 
электркорунд (хим.), электрқозғалтқыш, электрқыздырғы, электрқы-
рықтық, электрөткізгіш, электрпеш, электрпойыз, электрсайман, 
электрстансы, электрстатика, т.с.с. Дұрысында, мұндай қолданыстар 
анықтауыштық қатынастан ажырай қоймаған. Сондықтан бірге 
жазуға келмейді. Бұл орайда академик Р.Сыздықованың төмендегі 
тұжырымдарын басшылыққа алу керек: «Екі зат есім қатар айтылып, 
бір ғана затты атап, алдыңғысы соңғысының тегін (неден жасалғанын), 
неге арналғанын, немен жұмыс істейтінін және өзгелерінен ажыраты-
латын белгілерін білдірсе, олар бір-бірінен бөлек жазылады.  Мысалы: 
ағаш шот (ағаштан жасалған шот), ат қора (атқа арналған қора), 
жел диірмен (желмен жұмыс істейтін диірмен), жол азық (жолда жеу-
ге арналған азық), май шам (маймен жанатын шам), шай қасық (шай 
ішкенде жұмсалатын қасық), кір сабын (кір жууға арналған сабын), ат 
арба (ат жегілген арба), сары май (сары түсті май), бет орамал (бет 
сүртуге арналған орамал), т.б.».

Шет тілден енген, енг, инг, онг дыбыс тіркесімдеріне біткен 
сөздердің соңындағы нг дыбысының орнына қазақ тіліндегі ң дыбы-
сын таңбалауға болады: автопаркинг, агрохолдинг, аутбридинг, аутсор-
синг, банкинг, бизнес-рейтинг, бизнес-тренинг, боулинг, брифинг, викинг, 
демпинг, допинг, импритинг, инбридинг, инжиниринг, карлинг, картинг, 
кастинг, кикбоксинг, кинг, клиринг, консалтинг, контроллинг, лизинг, 
маркетинг, митинг, мониторинг, пейджинг, порцинг, рейтинг, роуминг, 
ринг, семинар-тренинг, серфинг, скрининг, смокинг, спарринг, стайлинг, 
стерлинг, тренинг, фандрайзинг, франчайзинг, холдинг, хостинг, лозунг, 
бумеранг, ранг, фланг, сленг, гонг, дифтонг, полидифтонг  т.с.с. Себебі 
түпнұсқада нг дыбыс тіркесі емес, ң дыбысы. Ол транскрипциядан да 
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анық көрінеді: сленг – slæŋ, дифтонг – ˈdɪf.θɒŋ, паркинг – ˈpɑː.kɪŋ, хол-
динг – ˈhəʊl.dɪŋ, банкинг – ˈbæŋ.kɪŋ, рейтинг – ˈreɪ.tɪŋ, тренинг – ˈtreɪnɪŋ, 
боулинг – ˈbəʊ.lɪŋ, брифинг – ˈbriː.fɪŋ, маркетинг – ˈmɑːkɪtɪŋ т.с.с. Алайда 
орыс тілінде ң дыбысы болмағандықтан, нг тіркесімен берілген. Бұл 
сөздерді делдал тілдегі өзгеріске түскен қалпында емес, түпнұсқадағы 
қалпына жақын етіп алуға болады. 

Орфографиялық сөздіктің соңындағы ережеде (§35) сөздің соңы нг 
дауыссыздар тіркесіне біткен сөздерге қосымшаның әрдайым жіңішке 
жалғанатыны туралы айтылған да соған сәйкес жазылған: акваланг, 
аквалангіге, аквалангісі; армресслинг, армресслингіге, армресслингісі; 
брифинг, брифингіге, брифингісі; бумеранг, бумерангіге, бумерангісі; 
дифтонг, дифтонгіге, дифтонгісі; блюминг, блюмингіге, блюмингісі; брау-
нинг, браунингіге, браунингісі; брифинг, брифингіге, брифингісі; демпинг, 
демпингіге, демпингісі; инжиниринг, инжинирингіге, инжинирингісі; 
картинг, картингіге, картингісі; лизинг, лизингіге, лизингісі; макро-
маркетинг, макромаркетингіге, макромаркетингісі; микромаркетинг, 
микромаркетингіге, микромаркетингісі; митинг, митингіге, митингісі; мо-
ниторинг, мониторингіге, мониторингісі; мустанг, мустангіге, мустангісі, 
орангутанг, орангутангіге, орангутангісі; пеленг, пеленгіге, пеленгісі; 
прессинг, прессингіге, прессингісі; пудинг, пудингіге, пудингісі; ранг, 
рангіге, рангісі; рейтинг, рейтингіге, рейтингісі; ринг, рингіге, рингісі; 
спиннинг, спиннингіге,спиннингісі; стерлинг, стерлингіге, стерлингісі; 
тренинг, тренингіге, тренингісі; холдинг, холдингіге, холдингісі, т.с.с. Бұл 
ережені жоққа шығарып, нг дыбыс тіркесіне біткен сөздердің соңын ң 
әрпімен таңбалап, қосымшаны ешқандай дәнекер дыбыссыз, түбірдің 
жуан-жіңішкелігіне қарай өзгертіп (әрдайым жіңішке жалғамай) жазу 
қажет: аквалаңға, аквалаңы; бумераңға, бумераңы; мустаңға, мустаңы; 
пудиңге, пудиңі; т.с.с.  <!-- [if !supportLists]-->Шет тілден енген сөздердің 
бастапқы буындары езулік, соңғы буыны еріндік болып келген сөздерде 
(екпін түспесе) еріндікті бастапқы буындарға ауыстырып не мүлде жой-
ып, езулікке айналдырып жазу керек: автор – аптыр, директор – деректір, 
корректор – кәректір т.б.

Сөздікте автоинспектор, редактор, администратор, экскаватор, ак-
кумулятор, акселератор, аллигатор (зоол.), амортизатор, анализатор 
(биол.), архитектор, аудитор, бейнеадаптор (инф.), вектор, векторлық, 
генерал-губернатор, детектор, дефлектор, диктор, трактор, иллюми-
натор, император, императорлық, ингалятор, индикатор, инкассатор, 
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инквизитор, инкубатор, инспектор, инспекторлық, калькулятор, кар-
бюратор, катализатор, катализаторлық, классификатор, коллектор, 
комментатор, компенсатор, композитор, композиторлық, конденса-
тор, консерватор, консерваторлық, конспиратор, корректор, локатор, 
мәтіндік редактор (инф.), механизатор, механизаторлық, модератор, 
мультипликатор, оператор, ординатор (мед.), ординаторлық, осцил-
лятор (физ.), перфоратор, прожектор (тех.), проректор, радиолокатор, 
радиопрожектор, регенератор (физ.), резонатор, ректор, рефлектор, 
рефлекторлық, рецептор, риэлтор, риэлторлық, сенатор, тотализа-
тор, транзистор, трансформатор, эксикатор (ыдыс), экскаватор (тех.), 
экскаваторшы, элеватор, эмульгатор түрінде берілген атауларды осы 
заңдылыққа бағындыруға болады.

Шеттен енген сөздердің соңындағы а дыбысы түсіріліп жазылуы ке-
рек: аптека – аптек, фабрика – пабірік, награда – награт, гитара – гитар, 
глюкоза – глюкоз, морфема – морфем, фонема – фонем, т.б.

Сөздіктің соңында берілген ережеде редактор: «...Орыс тілінен енген 
бірқатар кірме сөздер, әсіресе тұрмыс-салтқа қатысты зат, бұйым атау-
лары ерте кездерден дыбысталуы қазақша қалыптасқан түрінде жазы-
лады. Мысалы: жәшік, бәтеңке, сіріңке, божы, бөкебай, бөшке, қалаш, 
шөген, кір (гиря), келі (кило), сот, болыс, облыс, зауыт, тауар (бұл түркі 
тілдерінің өз сөзі). Соңғы дауысты дыбысын түсіріп қалыптасқан газет, 
минут, гранат, цифр, координат сияқты он шақты сөзден басқа кірме 
сөздерде соңғы а дыбысы түсірілмей қолданылады және солай жазы-
лады: оптика, кантата, капсула, тирада», – деп жазған. Соған байланыс-
ты гитара, морфема (лингв.), морфонема, фонема, голограмма, глюко-
за, гемангиома (мед.), гематома (мед.), гемограмма (мед.), гемолимфа 
(биол.), графема (лингв.), датаграмма (инф.), граммема (лингв.), виско-
за, силитра, камфора, т.с.с. түрде жазылған. Дұрысында, бұл атауларды 
жоғарыдағы қағидаға сәйкес бейімдеуге әбден болады.

Екпін түспеген сөздің соңында қарқын азаятындықтан, ХХ 
ғасырдың басындағы сөздіктер мен оқулықтарда жер-су атаула-
рындағы соңғы а дыбысы үндесіміне қарай ы, і болып өзгертіліп 
жазылған: Европа – Жау рыпы, Африка – Әпрікі, Азия – Әзійе, т.б. 
Осыған сәйкес орфографиялық сөздікте бомба; бомбалану, бомба-
ланбау, бомбаланған; бомбалату, бомбалау, бомбалаушы, бомбалау-
шы авиация; бомбалы, бомбапана; доллар, доллар аймағы; доллар-
лы; долларлық; долларшыл; касса; кассалық; т.с.с. түрде жазылып 
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жүрген сөздерді бомбы, кассы, доллыр түрінде соңғы буын ды қысаң 
дауыстылармен беруге болады.

Сөздіктегі «§18. Орыс тілінен енген атау сөздердің тұлғасы, 
негізінен, орыс орфографиясы бойынша өзгертілмей жазылады. 
Мысалы: вагон, паровоз, гидрология, биология, комитет, агроном, 
агротехника, педагог, медицина, спорт, хирург, конституция, клуб, 
кино, радио, адвокат, планета, молекула, бюджет, банк, транш» 
деген қағидадан бас тартып, қазақ тілінің табиғатын, тілдегі 
жүйені ескеруіміз қажет. Қазақ тіліндегі дыбыс тіркесін, үндестік 
заңын сақтауға тырысу керек. Бұл орайда алаш зиялыларының 
еңбектеріндегі термин сөздердің игерілуі негізгі дереккөз бола ала-
ды: аттестат – атыстат (куәлік); ацетилен – әсетілен (көмірден алы-
натын түссіз ғаз); гарнец – гәрніс; гиря – кір (ауырлық өлшеуіш); 
гитара – гитар (күй-сауық құралы); магистраль – мағыстрал (ұлы 
сызық); спектрометр – іспектір метір; спектроскоп – іспектірескеп; 
термометр – термеметір; амперметр – әмпірметір (електр ағынының 
күшін көрсететін аспап); ампир – әмпір (сәулет үлгісі); ареометр – 
әреметр (сұйық нәрсенің салмағы, тығыздығын айыратын аспап); 
фасфор – пoспыр; никель – некел; бактерия – бәктерійе; бром – бұрoм; 
бертолетовая соль – бертелет тұзы; эфир – епір; этилен – етілен; аце-
тилен –  әсетілен; алюминий – әліумін; сода – сoды; фосфор – пoспыр; 
парафин – парапын; мрамор – мәрмәр; марганец – марған; кокс – 
көкіс; калий – кәлій; газ – ғаз; гипс – гійпіс; т.с.с.

Шеттен енген бейүндес сөздерді барынша қазақ тілінің дыбыстық 
ерекшелігіне сәйкестендіру қажет. Алаш зиялылары шеттен енген 
сөздерді қазақ тіліне бейімдегенде жаттығы сезілмейтіндей деңгейге 
жеткізу керектігін айтқан болатын. Алайда сөздік құрастырушылар 
қазақ тілінің негізгі заңы – дыбыс үндестігіне мән бермеген. Сол себепті 
қазақ тілінің заңдылықтарына бейімдеуге оп-оңай көніп тұрған сөздер 
бірнеше нұсқада берілген. Мысалы, жәдігөй; жәдігөйлену, жәдігөйленбеу, 
жәдігөйленген; жәдігөйлік, жәдігөйлігі түрінде қазақ тілінің заң ды-
лықтарына бейімдеуге келетін сөзді бейүндес нұсқада да берудің қан-
шалық қажеті болды? Қазақ тіліндегі үндесім заңына қайшы келетін 
жадыгөй; жадыгөйлену, жадыгөйленбеу, жадыгөйленген; жадыгөйлік, 
жадыгөйлігі; жадыгөйсу, жадыгөйсі, жадыгөйсиді нұсқасын сөзінің икем-
делген жіңішке дыбыстардан құралған нұсқасын қалдырып, бейүндес 
түрін қолданыстан шығару керек. Сол сияқты дыбыстардың тіркесім 
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заңына сәйкес қазақ тілінің заңдылығына толық ыңғайлана  алатын 
әрі көпшілік қолданып жүрген әртіс сөзі тұрғанда оның түпнұсқаға 
жақын, тіліміздің заңдылығын бұзып тұрған (сөздің соңында екі қатаң 
дауыссыздың қатар келуі) артист, артиске, артисі нұсқасын сөзтізбеде 
арнайы берудің қажеті қанша?

Сөздік құрастырушылар қазақ тілінің заңдылықтарын белшеден ба-
сып, бір сөздің бойында үш дауысты и әрпін қатар қолданатын тұстары 
да бар: гагарииит (хим.). Қазақ тілінің өзіндік ерекшелігі бойынша, үш 
дауысты қатар келе алмайды. Сөздік құрастырушылар қазақ тілінің 
табиғатына, дыбыстық заңдылықтарына икемдеместен, бірнеше дауыс-
сыз қатар келетін терминдерді енгізе берген: габбро (геол.); габбро-амфи-
болит, габбро-диабаз (геол.); габброидтену, габбролық, габбро-пегматит 
(геол.); габбро-порфирит (геол.); аффект, аффикс, аффикстік, аффинаж 
(тех.), аффинаждау (тех.), аффинаттау (тех.), аффинация (тех.), аффрикат, 
баббит, багги (спорт), вакуум, вакуумдау, вакуумдық, вакуумөлшеуіш, 
глоссарий, грамм, грамматика (лингв.), грамматикалық, грамм-атом, 
грамм-моль (хим.), граммофон, грамм-эквивалент (хим.), дифференциал, 
дифференциалдау, дифференциалды, дифференциалдық, дифференциа-
ция, диффузия, диффузиялық, диффузор (тех.), т.т.

Сөздік құрастырушылар басқа тілдерде қос сөз ретінде беріліп жүрген 
бірліктерді қазақ тілінде де тұлғасын өзгертпей берген. Бұл орайда 
тіліміздің өзіндік ерекшелігін ескергеніміз жөн. Осыған байланысты 
сөздікте веб-сайт (инф.); веб-құрамдас (инф.); веб-торап (инф.), веб-
торабы; гамма-тәсілдер; гамма-глобулин, гамма-глобулинге, гамма-
глобулині; гамма-қондырғы; гамма-сәуле; гамма-спектрометр, гам-
ма-спектрометрге, гамма-спектрометрі; гамма-функция; дата-вексель 
(экон.); стоп-кран, стоп-кранға; т.с.с. сөздерді қазақ тілінің табиғатына 
сай жазып, баламасын табуға тырысуымыз қажет. Кезінде шет тілден ен-
ген біріккен сөздер бір сыңарын аударылып не екі сыңары да аударыл-
май да қолданылғанымен, қос сөздерде ол дұрыс бола бермейді. Мәселен, 
орыс тілінде член-корреспондент,  стоп-кран, т.с.с. қос сөздердің қазақ 
тіліндегі баламасы корреспондент-мүше, тежегіш кран, т.с.с. болады. 
Яғни құрамындағы сөздердің орындары ауысып, тіркеске айналады.

Сөздік құрастырушылар орыс сөздеріне қосымша жалғанған кез-
де қалай өзгеретінін көрсетуде қандай норманы басшылыққа алғанын 
түсіну мүмкін емес. Себебі нақты бір ұстаным басшылыққа алынбаған. 
Сөзіміз дәлелді болуы үшін сөздіктен мысал келтірейік.
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-ог/-уг, -ок/-ук буынына біткен сөздерге қосымшаның жалғануы: 
агробиолог, агробиологке, агробиологі
аллерголог, аллергологке, аллергологі
альвеококк (мед.),альвеококқа, альвеокогы
альпениток, альпенитокке, альпенитогі
анестезиолог, анестезиологке, анестезиологі
антрополог, антропологке, антропологі
археолог, археологке, археологі
астролог, астрологке, астрологі, астрологтер
бактериолог, бактериологке, бактериологі
биолог, биологке, биологі
блок, блокқа, блогы
бук (бот.),букқа, бугы
бульдог, бульдогке, бульдогі
венеролог, венерологке, венерологі
вирусолог, вирусологке, вирусологі
геолог, геологке, геологі
герцог (тар.), герцогке, герцогі
гистолог, гистологке, гистологі
йог, йогқа, йогы
каучук, каучукқа, каучугы
кубок, кубокқа, кубогы
бамбук, бамбукке, бамбугі
ноутбук, ноутбукқа, ноутбугы
пролог, прологке, прологі
психолог, психологке, психологі
сейсмолог, сейсмологке, сейсмологі
станок, станокқа, станогы
стоматолог, стоматологке, стоматологі
текстолог, текстологке, текстологі
филолог, филологке, филологі
эмбриолог (биол.), эмбриологке, эмбрилогі
Сөздікте педагог сөзіне қосымшаның қалай жалғанатыны беріл-

меген екен. Бұл – жиі қолданылатын сөздің бірі. Сондықтан не себепті 
берілмегені түсініксіз. Сөздіктің ұстанымы дұрыс болса, жазар ман-
дар дың өзі норманы түсініп, сөз басына кітапқа қарай бермей, өздері 
нақты ұстанымға сәйкес жаза беруі керек. Алайда орфография лық 
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сөздікке қарап, ондай ұстанымды, норманы анықтау мүмкін емес. 
Модель бір болғанмен, қосымша бірде жуан, бірде жіңішке берілген. 
Қай кезде жуан не жіңішке  болатыны түсініксіз. Сол педагог сөзіне 
қосымшаның қалай жалғанатынын қарапайым оқушы қалай анықтауы 
керек? Орфографиялық сөздіктің соңындағы «Қазақ тілінің негізгі емле 
ережелеріне» сүйенсек: «§34. Қосымшалар сөздің соңғы буынындағы 
дауысты дыбыстың әуеніне қарай буын үндестігі бойынша я жуан, я 
жіңішке болып жазылады. Мысалы: жұмыс-шы-лар-дың, инсти-тут-
тар, пле-нум-да, бюлле-тень-дер, мұға-лім-ге, по-ляк-тар», – делінген 
(Орфографиялық сөздік. 6-басылуы. Алматы: Дәуір, 2013. - 715-б.). Осы 
ережені басшылыққа алып әрі -ог/-уг, -ок/-ук буынына біткен йог, блок, 
бук, каучук, бамбук, ноутбук, т.с.с. сөздерінің жазылуын басшылыққа 
алып, педагогқа түрінде жазбақ болсаң, анестезиолог, антрополог, ар-
хеолог, астролог, бактериолог, биолог, т.б. сөздерге қосымша жіңішке 
жалғанған. Байқап отырғанымыздай, -ог/-уг, -ок/-ук буынына біткен 
сөздердің көбіне қосымша жіңішке жалғанған. Ал айтылуда прологке, 
психологке, сейсмологке, стоматологке, текстологке, филологке, эмбрио-
логке, т.с.с. түрінде айтылмайды ғой. Сонда сөздік құрастырушылар 
нені басшылыққа алған? Әр сөздің қалай жазылатынын сөздікке қарап 
отыруға барлық жазарманның шыдамы жете ме? Сөздіктен таба алмай 
қалған жағдайда қалай жазуы керек?
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Сәбира Исақова,
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университетінің профессоры, филология ғылымының докторы

ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ БАЗА 
ЖАСАУДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ

Электрондық сөздіктердің ішінде терминологиялық деректер база-
сы ның (ТБД) орны ерекше. Бұл терминологиялық картотека ларды 
қалыптастыру бойынша жұмыстармен және ғылыми, техни калық, 
экономикалық және басқа терминдер санының тез өсуімен, термино-
логиялық ақпараттың үлкен көлемін қолмен өңдей алмауымен байла-
нысты пайда болған терминологиялық қызметтің жаңа бағыты.

ТДБ – бұл арнайы ғылым салаларына бөлінген және әртүрлі қызы-
ғушылықтары, білімі және дайындық деңгейі бар белгілі бір пайдала-
нушы топтарға бағытталған деректердің электрондық жиынтығы. Олар 
барлық пәндік салалардың терминологиялық деректерін электрондық 
формада жазуға және оларды үнемі жаңартып отыруға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта әлемде бірнеше ондаған ірі ТДБ бар, оның ішінде 
Ресейде (стандартталған терминдер Банкі, медициналық терминдер 
банкі және басқалары). Әлемдегі ең үлкендерінің бірі – сегіз тілде, оның 
ішінде орыс тілінде ұсынылған шамамен 2,5 миллион терминологиялық 
бірліктен тұратын "Siemens" неміс компаниясының TДБ. ТДБ Француз 
стандарттау ұйымында, Канадада екі банк құрды. Германияда ТДБ стан-
дарттау институтында және басқа басқару органдарында жұмыс істейді. 
Люксембургте Еуропалық Одақ комиссиясының терминологиялық бю-
росында бірнеше тілде автоматтандырылған терминологиялық сөздік 
түрінде ірі халықаралық ТДБ құрылды. Сондай-ақ, "Nokia Termbank" 
(телекоммуникация және компанияның өнімдері саласындағы тер-
минологияны қамтитын деректер банкі); "Nordic Termbank-Nordterm" 
(скандинавиялық ғалымдардың бірлескен жобасы); "MultiTerm" (Trades 
неміс компаниясы әзірлеген деректер банкі) сияқты беделді ТДБ атап 
өткен жөн.

Ең беделді еуропалық TДБ – TermPlus мысалында ақпаратты із-
деудің құрылымы мен стратегиясын қарастырыңыз.

Бұл жүйе 1978 жылы Копенгагендегі экономика мектебінің негізінде 
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қалыптаса бастаған әлемге әйгілі DANTERM (the Danish Centre of 
Terminology) деректер базасынан бастау алады. TermPlus-бұл DANTERM-
нің арнайы пайдаланушы топтарына бағытталған жаңартылған және 
толықтырылған кешені.

TermPlus деректер банкі логикалық және ұғымдық схемаға негіздел-
ген және жүйеге жаңа терминдер қосып қана қоймай, сонымен қатар 
мәліметтер базасында әлі көрсетілмеген әртүрлі тілдердегі барлық 
тақырыптық аймақтардың ақпаратын импорттауға мүмкіндік беретін 
етіп жасалған. TДБ дереккөздері – белгілі зерттеушілердің жұмыстары, 
монографиялар, оқулықтар, арнайы сөздіктер және деректер банктері. 
TermPlus-тің басты мақсаты көптеген тілдерді қамту болғандықтан, ол 
экономика, медицина, машина жасау, ақпараттық технологиялар, хи-
мия, биология және т.б. сияқты ғылымдар ұғымдарын біріктіреді. ТДБ 
негізгі еуропалық тілдерде ұсынылған, бұл оларды бүкіл әлем бойынша 
көптеген пайдаланушыларға қол жетімді етеді. Терминнің termplus-тегі 
анықтамасын сарапшылар тексереді, ал сөздік мақалалардың өздері 
қысқа түрде беріледі, кез келген қолданушы қосымша сілтемелерге 
жүгініп, термин туралы толығырақ ақпарат ала алады.

Көп тілді жүйелер бола отырып, TДБ деректермен жұмыс істеу 
кезінде сақталатын қажетті тілді және аударма тілін таңдауға 
мүмкіндік береді. TДБ-ның бұл ерекшелігі оларды көптілді сөздіктерге 
жақындатады, алайда олардан айырмашылығы, деректер банктері 
кез келген уақытта берілген опцияларды өзгертуге мүмкіндік береді. 
Сонымен, TermPlus жеті тілге ие (ағылшын, неміс, француз, дат, испан, 
итальян және орыс). Орыс тілін қосу TermPlus-ті көптеген TДБ-нан 
ерекшелендіреді және оны пайдаланушылар шеңберін арттырады.

Сөздік мақаланың соңында терминнің мәні, оның соңғы редакцияла-
нуы және сөздік мақаланы жасаушы туралы ақпарат бар. Бір қарағанда, 
деректер базасы – бұл стандартты түсіндірме анықтамалыққа тән 
қарапайым сөздік мақала, бірақ TДБ сонымен бірге тәжірибелі және 
кәсіби пайдаланушылар тобына (терминологтар, аудармашылар, 
оқытушылар, ғалымдар, лингвистер және т.б.) қажет ұғымның егжей-
тегжейлі сипаттамасын беретін бірқатар қосымша сілтемелерге ие.

Материалды ыңғайлы ұйымдастыру ішінара деректерді (жеке 
терминді де, ұғымдар жүйесін де) экранға шығаруға мүмкіндік береді: 
пайдаланушының сұраныстарына сәйкес келмейтін ақпарат берілмейді. 
Белгілі бір білім саласындағы терминдердің тізімін беру мүмкіндігі бар. 
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Ол үшін іздеу өрісіне (search) белгілі бір белгішені (*) енгізіп, пайдалану-
шыны қызықтыратын санатты таңдаңыз.

Терминдердің тізімі және аударма тіліндегі баламасы алфавиттік 
ретпен беріледі және беттерге бөлінеді. Кіріс бірліктерінің саны (ТДБ-
мен жұмыс істейтін зерттеушінің қалауы бойынша) бірден жүзге дейін 
өзгереді.

English Russian
event marketing external marke-
ting field research geographic 
segmen tation growth stage 
image innovative marke ting 
introduction stage launch 
advertising lifestyle

маркетинг отдельного события между-
народный маркетинг отраслевое ис-
следование сегментация по географи-
ческим признакам темп роста имидж 
новаторский маркетинг этап выведе-
ния на рынок пропаганда образ жизни

English Danish
event marketing Event markedsforing
English German
event marketing Event marketing

Ақпаратты іздеудің мұндай стратегиясы анықтама алу кезінде 
уақытты үнемдейді және ақпараттың құндылығын арттырады. Егер 
сіз іздеу шеңберін шектемесеңіз, ол қажетті терминге қатысты барлық 
ақпараттық санаттарда жүзеге асырылады.

Қажетті термин әртүрлі салаларға қатысты болуы мүмкін және пай-
да болған ақпаратты қарау (анықтама, контекст және т.б.) белгілі бір 
уақытты қажет ететіндіктен, қажетті санатпен шектеліп, іздеу шеңберін 
тарылту ұсынылады.

Екінші жағынан, басқа тапсырманы қою кезінде іздеу шеңберін 
кеңейтуге болады. Co-marketing (cooperative marketing) терминінің орыс 
тіліне қалай аударылатынын білу керек делік. Пәрмен жолында атау 
қойғаннан кейін пайдаланушы нәтиже алады: "co-marketing" орыс тіліне 
"өзара әрекеттесу маркетингі" деп аударылады.

Мұндай ақпарат жаңадан келген пайдаланушыларды қанағат-
тандыра алады, олар терминнің қажетті тілге аудармасын алуға 
жеткілікті болады. Алайда, кәсіби аудармашыларға егжей-тегжейлі 
ақпарат қажет, мысалы, пайдалану иллюстрациясы-контекст:
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co-marketing Word Class: n Source: 
LBED

Grammar: U Area: 
General

Status: Т Scope  
Context: For some years, LEGO was involved in             

co-marketing with McDonald's.
Comment:

Definition: Marketing in which two or more producers 
work together to sell their products, for 
example by selling one of each of their 
products as part of a set.

Alt. Terms: co-operative marketing S

Сөздік тармағы ықшамдалған, бірақ құрамында бірқатар сілтеме-
лер дің (grammar, word class, validity, source, area, comment, homographs, 
con text, scoping etc.) арқылы терминнің анықтамасына, контекстік 
мағынасына, грамматикалық материалға, синонимдік серияға және 
басқа ақпараттық категорияларға қол жеткізуге болады.

Толығырақ ақпарат алу үшін "Term Information" пернесін басу қажет. 
Жүйе "Term", "Definition", "Alternative terms", "Status Info" және "Concept 
Info" пернелерін басу арқылы әр сілтемеге сәйкес мәліметтерді алуға бо-
латын терезе береді.

TermPlus-тегі жазба тек ұғымға негізделген және берілген барлық 
ақпарат ұғымдық түрде жүйеленген.

Микроэкономика саласынан мысал келтірейік:
Resources  Free goods Factors of 

production Scarce Resources
Natural Resources Capital 
Labour Entrepreneurship

Анықтамалар әрдайым әр терминнің мақаласында кездеседі. ТДБ 
ақпарат көздеріне сілтемелерді ұсынады, бұл жүйеде қамтылған де-
ректердің сенімділігі мен құндылығын көрсетеді.

Әр пәндік салаға код беріледі. Тақырыптық түрде біріктірілген 
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топтарда сандық сериядан тұратын жеке реттік нөмір бар. Соны-
мен қатар, бірінші Сан білім саласына, екіншісі – тақырыптық топқа, 
үшіншісі – тар кіші топқа және т. б. сәйкес келеді. Мысалы, реттік 
нөмірі 1 Берілген Microeconomics саласында "Scarce Resources and 
Choice"  ұғымының 1 '2' нөмірі бар, "Unlimited Wants" ұғымында 
1'2'1, "Scarcity" – 1'2'2, "Choice" – 1'2'3, "Utility-Maximization" – 1'2'4, 
"Resources" – 1'2'5, "Goods and Services" – 1'2'2'6, және "free goods" және 
"scarce resources" сияқты ұғымдар 1'2'5.1 және 1'2'5.2 және "Luxury 
және necessity" нөмірлерінің астында 1'2'6.1 және 1' 2 ' 6.2 және т.б. 
астында орналасқан, концептуалдық  жүйені қалыптастырады.

Материалды мұндай ұғымдық тұрғыдан ұйымдастыру ТДБ аудар-
ма жүйелерімен (Translational Memory Systems) бірге пайдалануға 
және басқа да тақырыптар үшін ұқсас жүйелерді өз бетінше құруға 
мүмкіндік береді.

FranceTerme – бұл терминдерге арналған веб-сайт, француз тілін 
байыту бойынша жұмыс жасайтын комиссия ұсынған және Фран-
цуз республикасының ресми хабаршысында жарияланған терминдер 
жинақталған. Бұл терминологиялық базада ғылым мен техниканың 
әртүрлі салаларын қамтитын француз терминдері бар. 

FranceTerme:
– шет тілінен енген big data, pure player, хэштэг т.б. сияқты термин-

дерге француз тілінен балама табуға;
– терминнің анықтамасын қарауға, оның не ағылшын тілінің, не 

француз тілінің термині екенін анықтауға;
– белгілі бір ғылым саласында бекітілген терминдер тізімін қарауға; 
– ресми журналда жарияланған жаңа терминдер туралы электрон-

ды поштаға ақпарат алып тұру үшін жазылуға; 
– FranceTerme-нің ай сайын шығатын ақпараттық бюллетеніне 

жазылуға;
– әлі француз тілінде балама таппаған терминдерге ұсыныс жасауға, 

пікір жазуға;
– кітап дүкені айдарынан жаңа сөздіктер мен кітаптарды тегін 

жүктеуге мүмкіндік береді.
Француз тілі және Франциядағы тілдер бойынша бас делега-

ция өкіметтегі тіл саясатына басшылық жасайды және оның да-
му бағытын  айқындап отырады. Бұл ведомствоаралық қызмет 
тікелей мәдениет министріне бағынады, және 30 агенттен тұрады 
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және мемлекеттік және жеке серіктестерді де қажетінше жұмысқа 
жұмылдырып отырады.

DGLFLF қосымша ведомствоаралық желілерге сүйенеді, атап айт-
қанда:

- өз құзыреті шегінде француз тілін пайдалануға кепілдік беретін 
құқықтық шеңберлерді сақтауды қамтамасыз етуге жауапты лауа-
зымды тұлғалар;

- ғылым мен техниканың әртүрлі пәндерінде біздің тілімізге 
жаңа терминдер беруге бағытталған негізгі министрлік Департа-
менттеріндегі терминологиялық колледждер;

- тиісті министрліктердің осы терминдердің қолданылуы туралы 
хабардар болу деңгейін арттыру мақсатында терминологиямен және 
француз тілімен айналысатын аға лауазымды тұлғалар.

Ол экономикалық, әлеуметтік, кәсіби және ғылыми топтармен, 
сондай-ақ мемлекеттік саясаттағы тілдік мәселелерді кеңінен ескеруді 
жақтайтын көптеген қауымдастықтармен тығыз жұмыс істейді. Ол 
көпшілік арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін суретшілерге 
жиі жүгінеді.

Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық ұйымы тіл саясаты сала-
сындағы диалог пен озық тәжірибемен алмасу тұрғысынан франко-
фон мен Еуропалық ынтымақтастық желілері шеңберінде өз қызметін 
жүзеге асырады.

Ол парламенттік өкілдікке әртүрлі формада есеп береді: тыңдау-
лар, жазбаша және ауызша сұрақтарға жауаптар және жыл сайын 
15 қыркүйекке дейін Францияда және бүкіл әлемде француз тілін 
қолдануға шолу жасайтын баяндама ұсынады.

Жалпы делегация оның саясатының қоғамға әсерін күшейтуге 
ықпал ететін жобалардың жүзеге асырылуын қолдайды. Мұндай 
қолдау негізінен ынталандырушы рөл атқарады: ол қосымша 
қаржыландыруды жұмылдыруда жобаларды жүзеге асыратындарға 
қолдау көрсету тетігі ретінде қызмет етеді және тұрақтылықты 
қамтамасыз ету мақсаты жоқ.

Француз терминдеріне қажеттілік…
Тірі қалу үшін тіл қазіргі әлемді оның барлық алуан түрлілігі мен 

күрделілігін де білдіре алуы керек.
Жыл сайын біздің әлемде, қазір техникада үстемдік ететін, түсінуге 

және атауға болатын сансыз жаңа шындықтар пайда болады.
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Себебі, мамандар өз тілдерінде дәл сөйлесе алуы керек, аудармашы-
лар техникалық мәтіндерді француз тіліне дұрыс аударуы керек, азамат-
тар бұл шындықты, көбінесе өте күрделі, өз тілдерінде білуі керек.

Әрине, француз тілі тірі және оның лексикасын Қазіргі әлемдегі 
өзгерістерге бейімдеу көбінесе тікелей зертханаларда, шеберханаларда 
немесе конструкторлық бюроларда жүзеге асырылады.

Алайда, кейбір салаларда мамандар шетелдік терминдерді жаппай 
қолдануға жүгінуге мәжбүр болмас үшін, бәріне бірдей түсінікті емес, 
бүгінгі шындыққа сілтеме жасау үшін Француз терминдерін құруды 
ынталандыру және жеңілдету керек: сондықтан француз тіліндегі 
терминологиялық өндіріс императив болып табылады.

Сондықтан елу жылға жуық уақыт ішінде Үкімет жаңа француз 
терминдерін құруға, таратуға және қолдануға шақырды.

1996 жылғы 3 шілдедегі жарлықпен енгізілген қазіргі жүйе                             
(2015 жылғы 25 наурыздағы түзетулермен) біздің ғылыми-техникалық 
лексикамыздағы олқылықтарды толтыруға, атап айтқанда, шетелдік 
атаулармен пайда болатын жаңа ұғымдарды анықтауға, көбінесе 
ағылшын-американдық тілде, содан кейін француз тілінде балама тер-
миндер жасауға арналған.

Оны француз тілі және француз тілдері жөніндегі бас делегация 
(DGLFLF) үйлестіреді және премьер-министрдің басшылығымен фран-
цуз тілін байыту жөніндегі комиссия кіреді, оған ғылым мен техника 
саласындағы сарапшылар, сондай-ақ әкімшілік, Француз академия-
сы, Ғылым Академиясы және стандарттау органдарының (AFNOR) 
өкілдері, француз тілді елдердің тіл мекемелерінің тілшілері және тілге 
мамандандырылған ғалымдар қатысады. Әртүрлі министрліктерде 
орналасқан он тоғыз колледждің сарапшылары байыту комиссиялары-
на қажетті терминдерді ұсынып, оларды анықтамамен сүйемелдеуі ке-
рек. Француз академиясы бекіткеннен кейін байыту жөніндегі комиссия 
қабылдаған шарттар Француз Республикасының ресми хабаршысында 
жарияланады; олар тек мемлекеттік мекемелерде міндетті болып табы-
лады, бірақ аудармашылар мен техникалық редакторлар үшін Анықтама 
ретінде пайдаланылуы мүмкін, сонымен қатар мүмкіндігінше түсінуге 
мүдделі барлық адамдар үшін.

Француз тілінде сөз құру ережелеріне сәйкес қауіпсіз және дәйекті 
терминологияны жасауға, оның мамандарға қол жетімділігін қам-
тамасыз етуге және көпшілік үшін жаңа ғылыми және техникалық 



153

Талқы

тұжырымдамалардың қол жетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған 
келісілген күш-жігер француз тілін байыту механизмінің мақсаттары 
болып табылады.

Баспасөз және бұқаралық ақпарат құралдары, аудармашылар, әсіресе 
француз тілі ресми және жұмыс тілі болып табылатын халықаралық 
ұйымдарда мамандандырылған салаларда Француз терминдері қажет, 
ғылыми пәндерді оқытуды француз тілінде біздің тілімізде білім беру 
үшін жүргізуге болады: мәселе француз тілін сақтау және оны тарату 
үшін өте маңызды.
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Сая Итеғұлова,
Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық 

ғылыми-практикалық орталығының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты 

ТІЛДЕГІ КІРМЕ ТЕРМИНДЕР: 
ИГЕРІЛУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН НЕГІЗГІ ҰСТАНЫМДАРЫ

Тіл – сөйлеу әрекетінің арқауы ғана емес, тұтас халықтың дәстүрі мен 
ділінен хабар беретін өзіндік ерекшелігі. Тілдің ұлт тарихындағы орны 
туралы Ахмет Байтұрсынұлының: «Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен 
жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. 
Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең 
қуаттысы – тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына 
басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға 
тырысады» - деген ой-толғамынан асырып ешкім айта алмас. Еліміз 
Тәуелсіздігін алған күннен бастап  қазақ тілі мемлекеттік тіл деп жария-
ланып, қоғам өмірінің сан саласына белсене араласқан болатын. Десек 
те, өткен ғасырдың басында-ақ Алаш зиялылары қарыштата дамытқан 
қазақ тілі күні бүгінге дейін ғылым тілі ретінде бар әлеуетін пайдалана 
алмай келеді. Бұл пікірімізге тілімізге еніп кеткен, әлі де пәрменді түрде 
еніп жатқан кірме терминдердің көптігін және «кірме терминдерді до-
нор тілден ешбір өзгеріссіз қабылдай беру керек» деген көзқарастың 
басымдылығын дәлел ретінде тартпақпыз.   

ХХ ғасырдың басында қазақ зиялылары кірме терминдерді бірде 
«жат сөздер», «бөгде сөздер», «кірме сөздер» деп қолданса, бірде 
«бұратана сөздер», «бұралқы сөздер», «қотыр сөздер» деп атаған. Сөздің 
эмоционалды-экспрессивті реңкінен-ақ бұл сөздердің тілімізге игеріл-
мей енуіне деген теріс көзқарасты байқауға болады. Кірме сөздердің 
тілімізге көптеп кіруі, әсіресе қазақ тілінің дыбыстық ерекшеліктері 
мен тілдік заңдылықтарын ескермей енуі тілімізді шұбарлауға жасалған 
қадам екенін жіті аңғарған ғалымдар өз мақалаларында осы мәселелерді 
көтереді [1].

Ал 30-жылдардан бастап кірме сөздерге «интернационал термин-
дер», «халықаралық терминдер» деген ат беріп, мұндай атаулардың 
көптеген халықтардың тілдеріне ортақтығын, ғылым-білім сала-
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сындағы қарым-қатынасты жеңілдететіндігін баса көрсететін 
 беталыс қалыптасады [2].

Кірме терминдерге осылайша «халықаралық терминдер» деген си-
пат беріп, оларды орыс тілінің заңдылықтарына сәйкес игерілген 
күйінде қабылдату қазақ тілінің ғылым тілі ретінде дамуын тежейтін 
басым факторлардың біріне айналды. Кірме терминдерді игеруде қазақ 
тілі реципиент тіл, яғни ақпаратты алушы, сіңіруші, пайдаланушы тіл 
деңгейінен аса алмай қалды. 

Қазақ тілін ғылым тілі ретінде дамыту қажеттілігі туындап отырған 
бүгінгі таңда кірме терминдерді қабылдау, оларды игеру мәселесіне 
байланысты ұлттық ұстанымдар қалыптасып, термин қабылдау 
қағи даттарында жаһандық үдеріске мән бере отырып жекелік, 
даралық, ұлттық сипаттарды сақтау мәселелері етек ала бастады. 
Еліміздегі жетекші терминолог ғалымдар өзге тілдерден терминдерді 
қабылдауда донор тілдің қызметін атқарып отырған орыс тілінің 
көмегінсіз тікелей түпнұсқа тілден алу және оны тіліміздің фоно-
морфологиялық ерекшелігіне сәйкес реттеу мәселесін қазіргі тер-
минжасам процесінде басшылыққа алынатын  негізгі қағидаттардың 
қатарында ұсынып отыр. 

А.Байтұрсынұлы, Е.Омаров, Қ.Жұбанов, Ә.Қайдар, Ө.Айтбайұлы, 
Ш.Құрманбайұлы сияқты ғалым терминшілердің әр жылдары айтқан 
ой-толғамдары 

• Ұлттық терминқор қалыптастырудың ішкі көзі қазақ тілінің 
лексикалық байлығы мен сөзжасам тәсілдерін барынша ұтымды 
пайдалану;

• Қазақтың өз тілінен табылмаған терминдерді басқа түркі 
халықтарынан іздеу; 

• Еуропа халықтарының бәріне де сіңіп кеткен жалпы жұртқа ортақ 
терминдерді қазақ тілінің фоно-морфологиялық ерекшеліктеріне 
икемдеп алу; 

• Орыс тілінен (жалпы славян тілдерінен) енген терминдік 
 атауларды мүмкін болғанынша қазақшаға аударып қолдану, аударуға 
келмейтіндерін қазақ тілінің фоно-морфологиялық ерекшеліктеріне 
үйлестіре қабылдау деген ортақ қағидаттарға саяды [3].

Бүгінгі таңда терминологияның өзекті мәселелері бойынша 
ғылыми-практикалық бағыттағы бірқатар шаралардың, атап айтқанда 
әдістемелік семинарлар, республикалық және халықаралық деңгейдегі 
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онлайн, офлайн конференциялардың ұйымдастырылып жүргені жұрт-
шылыққа белгілі.  Сондай-ақ қоғамда пікірталастар мен ой-талқы ту-
дырып отырған салалық терминдерді біріздендіру, сәтті баламалар-
ды кеңінен насихаттап, сәтсіз баламаларды авторлық қолданыстарда 
пайдалануға жол бермеу, ұлттық терминқорды жетілдіріп, толассыз еніп 
жатқан кірме терминдерді игеру бағытында жүргізілетін жұмыстар легі 
белгіленді.

Терминдерді біріздендіру, шеттілдік терминдерді қазақ тілі-
нің тілдік заңдылықтарына қарай игеру мәселесімен тікелей 
Қазақстан  Республикасы Үкiметiнiң жанындағы Республикалық 
терминологиялық комиссия айналысады. Қазақ тілінің терми о-
логиялық лексикасы саласында ұсыныстар әзірлейтін консульта-
циялық-кеңесші орган ретінде ұйымдастырылған комиссияның 
тарапынан бекітілген терминдерді сала мамандары, жалпы жұрт-
шылық басшылыққа алу керек. Десек те бекітілген терминдердің 
өзін  қолданудағы әркелкілік әлі де болса кездесіп қалады. Әсіресе 
теле дидардағы, әлеуметтік желілердегі, газет-журналдардағы, кей 
оқулықтар мен әдебиеттердегі авторлық қолданыстағы сөздер мен 
терминдерді жұртшылық дұрыс нұсқаға балап, шатасып жататыны 
ащы шындық.

Терминологиялық комиссия осындай кемшіліктерді жою немесе 
болдырмау үшін қоғамда кеңінен қолданылып жүрген, бірақ ресми 
бекітілмеген терминдерді іріктеп, оларға арнайы сараптамалар жасап, 
бекітіп отырады. Терминологиялық қорды осылайша реттеп отыру 
әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылады.

Кірме терминдердің халқымызда бұрыннан бар, жұртшылыққа та-
ныс нұсқалары да жиі кездесіп жатады. Мұндай етене сіңіп кеткен ба-
ламалар көбіне жарыспалы атау ретінде қолданылып жүріп, кейіннен 
терминдік сипат алады. Мәселен информатика және есептеуіш тех-
ника саласында қолданылатын «мышка» термині ел ішінде «тышқан, 
тінтуір» түрінде қолданылып жүріп, соңғы «тінтуір» нұсқасы бекітілді. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, Кеңестік тілдік саясат «халықаралық 
терминдер аударылмайды» деген ережені енгізіп, төлнұсқа тілдегі 
терминдердің орыс тілінің заңдылықтарына сәйкестендіре қабыл-
данған нұсқасын Кеңес одағының құрамындағы елдерге мәжбүрлі 
түрде енгізгендігін білеміз. Бұл тіліміздің әуезділігінің бұзылуына 
әкелгені де уақыт шындығы. Ал қазір кірме терминдерді донор тілден 
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калька күйінде қабылдамай, қазақ тілінің фоно-морфологиялық 
заңдылықтарына сәйкестендіре қабылдаудың бірнеше тиімді жолда-
ры белгілі болып отыр. Бұл мәселелер «Жаңа әліпби негізіндегі қазақ 
тілінің емле ережелерінде» жан-жақты зерделеніп, қазақ тіліндегі 
дыбыстардың үндесімі мен үйлесіміне сәйкес жазылатын кірме сөздер; 
қосымшалардың үндестік заңына бағынбай жалғанатын сәттері; 
жіңішкелік және айырым белгілері сияқты қазақ тілінің табиғатына 
жат тілдік құбылыстар кездесетін кірме сөздердің жазылу барысы; 
аван-, авто-, евро- сияқты префикстердің жазылу ерекшеліктері; 
негізінен ағылшын тілінен енген заманауи терминдердің басым 
көпшілігінде кездесетін «нг» сияқты әріп тіркесін төлнұсқа тілдің 
транскрипциясына сәйкес «ң» әрпімен қабылдаудың артықшылығы 
сияқты нақты талқылауды, зерделеу мен түсіндіруді қажет ететін 
тұстары арнайы параграфтарда көрсетіледі.

Осы тұста «тілімізге әбден сіңіп, етене жақын болып кеткен 
халықаралық терминдерді сол күйінде қалдыру керек» деген пікірлер 
мен ұстанымдардың бар екендігін айта кеткеніміз жөн. Шынтуай-
тына келгенде, терминжасам – өте күрделі де қиын үрдіс. Ол – са-
тылай жүзеге асатын тілдік құбылыс. Сондықтан кей халықаралық 
терминдерге жекелеген авторлар тарапынан балама берілгенімен, 
жалпы қолданысқа ене алмай жатады. Мұндай жағдайда терминком 
отырыстарында оларды әлемдік тәжірибеде қалыптасқан нұсқасына 
сәйкестендіру жұмыстары да жүргізіледі. Жалпы кірме терминдерді 
қазақ тілінде игеру барысында туыстас түрік, әзірбайжан, қырғыз, 
өзбек және жетекші ағылшын, испан, неміс, француз, орыс тілдердегі 
тәжірибе ескеріліп, бекітілетін терминдерге арнайы лингвистикалық 
сараптама жасалады. 

Кірме терминдерді игеру барысында жүргізілетін жұмыстардың 
келесі легі терминологиялық жұмыстардың ашықтығын көрсетуге, 
қоғаммен тығыз байланыс орнатуға және салалық терминдердің 
сапасын арттырып, сөздік қорымыздың терминжасамдағы мүмкін-
діктерін мейлінше пайдалануға бағытталады. Осы ретте «Қазақ 
терминологиясының мазмұны мен құрылымы» атты терминтану 
ғылымының бүгінгі ахуалы мен терминжасамның басты қағидалары 
бойынша көпшілікке ақпарат беруге арналған электрондық алаң 
туралы айта кеткеніміз дұрыс. Терминология саласының жетекші 
ғалымдары сарапшы ретінде тартылған, ұлттық терминологиялық 
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қорды толықтыруды көздейтін платформада 400 мыңға жуық тер-
мин енгізілген. Сондай-ақ сала мамандары мен жұртшылықтың  
арасындағы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін сұрақ-жауап форма-
тындағы офлайн конференциялар мен онлайн конференциялар және 
семинар-кеңестер ұйымдастырылады.

Терминологиялық алаңның кірме терминдерді бекіту барысында 
да айтарлықтай маңызы зор. Бекітілетін терминдер тізімі мен оларға 
жасалған лингвистикалық сараптаманың қорытындылары «Termincom.
kz» сайтында жарияланып, көпшілікке таныстырылады. Кез келген 
қолданушы алаңның өзінде немесе әлеуметтік желілерінде терминдерді 
талқылап, пікірлерін білдіре алады. Жұртшылықтың уәжді пікірлері мен 
тұшымды ұсыныстары терминдерді бекіту барысында ескеріледі. 

Қоғамдағы интеграциялық үдерістердің тілдік қабаттарға 
тигізетін ықпалын ескере отырып, кірме сөздер мен тіркесімдердің 
қазақ тілін шұбарлауына жол бермеу – бүгінгі басты мақсаттардың 
бірі. Терминдерді дайын күйінде қабылдау тілдің ғылыми, қоғамдық, 
коммуникативтік қызметін әлсірететінін уақыттың өзі көрсетіп 
отыр. Демек, шеттілдік терминдерді меңгеру барысында тіліміздің 
өзіндік заңдылықтарына нұқсан келмеу жағына баса назар аударып, 
терминдерді қазақ тілін ғылым тілі ретінде дамыту үдерісін ілгері 
жылжытатын құрал ретінде қабылдағанымыз дұрыс.  
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ТҮРІК ТІЛІНЕ БАТЫС ТІЛДЕРІНЕН 
ЕНГЕН ТЕРМИНДЕРДІҢ ТАРИХЫНА ШОЛУ

Белгілі бір ұлттың тілі барлық ғылым салаларының ұғымдарын 
қалыптастыратындай дамымаған болса, бұл ұлттың ғылым мен 

мәдениеті қалыптасқан деп атауға болмайды

Мұстафа Кемал Ататүрік

Ғылым, өнер және т.б. кез келген нақты сала 
номенклатуралық жүйені құрайтын терминдер 
ар қылы қалыптасады. Сондықтан тиісті салаға тән 
терми но логияның болуы ғылыми зерттеулердің 
алғышарты болып табылады. Әлеуметтік және 
мәдени өзгерістер дін, саясат, әскери қызмет, 
ғылым, технология және т.б. салаларындағы 
әмбе бап дамумен тікелей байланыс ты. Бұл сала-
лар дағы даму барысы, ең алдымен, жаңа ұғым-
дар мен тұжы рым дамаларды белгілейтін тер-

миндер арқы лы қабыл данады (тілге енеді), шет тілдерден алын ған 
терминдер реце пиент тілдің лексикалық қорына енеді, олар жаңа 
әлеуметтік және мәдени үдерістердің көрсеткіші болып табылады. 
Бұл өзгерістердің  басты себебі – тарихи бетбұрыстар екені сөзсіз: мы-
салы, құқық терминологиясындағы resepsiyon (қабылдау, ену) демек 
шетелдік құқықтық жүйені толықтай қабылдау, осы сияқты Ислам 
және Батыс өркениетіне өзгерістердің енуі тарихи жағдаяттар болып 
табылады (Velidedeoğlu 1972). Классикалық тарихқа көз шалсақ, сенім 
(дін) мәдениеттегі өзгерістердің негізі болғандықтан, жоғары бедел-
ге ие болған немесе тіпті қандай да бір қасиетті діндердің тілдері осы 
дін ұстанушылары арасындағы өзара ортақ қарым-қатынас пен білім 
құралына айналды.

Түрік жазба тілінің алғашқы кезеңдерінен бастап әкімшілік, әске-
ри және діни терминдер мен ұғымдар соғды, санскрит, қытай т.б. 
тіл де рінен енген. Сонымен қатар, термин жасауда түрік дәстүрі ба-
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сым болған кезеңдерге Орхон түрік1, ұйғыр2 және қараханлыларды3 
жатқызуға болады.

Исламды қабылдағаннан кейінгі кезеңдерде, кейбір аудармалар мен 
авторлық туындыларды және белгілі кезеңдерді қоспағанда, жа ңа ұғымдар 
үшін арнайы сөздік жасалмады, терминдер және т.б. сөз жетіс пеушілікті 
қанағаттандыру үшін араб, кейбір жағдайда парсы тілі қолданылды. 

Қазіргі кезеңдерде өнеркәсіп пен технологияның және өзара қарым-
қатынастың дамуы әр әртүрлі сала атауларының тікелей немесе calque 
(калька) жолымен бір тілден екінші тілге ену үрдісін жеңілдетті. Алай-
да бұл ғылым, өнеркәсіп, технология және т.б. салалардағы тілдік және 
терминологиялық тәуелділікке әкеле отырып, шет елдерден алынған 
ғылым, өнеркәсіп және технология өнімдерімен бірге олардың терми-
нологиясы енді. Шынында да, батыс тілдерінен Османлы түрік тілі мен 
қазіргі түрік тіліне енген кірме сөздердің басым бөлігі терминдер болып 
табылады. Демек, термин анықтамасының шекарасын белгілеу өзекті 
мәселе болып табылады. Кез келген бір сөздің қай жағдайда жай сөз, қай 
жағдайда номенклатура екенін анықтау айқын емес және қиын. Осы және 
т.б. себептерге байланысты ұлттық және халықаралық деңгейдегі әскери, 
саяси және экономикалық қатынастардағы қиындықтар аралас ғылым 
саласын, терминологияны қалыптастыруда маңызды рөл атқарды.

Түрік терминологиясы тарихының негізгі компоненттері – түрік, 
араб және француз тілдерінен, екінші деңгейдегі терминологиялық 
компоненттері – итальян және грек тілдерінен Османлы түрік тіліне, 
кейін қазіргі түрік тіліне енген терминдер болып табылады. Батыс 
тілдерінен енген кірме сөздердің негізі француз тілі болғанымен, фран-
цуз тілін біртіндеп ағылшын тілі басуда. Алайда, екі ғасырлық тарихы 
бар француз тілінен тікелей жолмен енген кірме терминдердің санының 

1Жазулардағы seŋün, sü, şad, şadapıt және т.б. жазу тарихымыздағы алғашқы кірме терминдері: әскери 
әкімшілік терминдер болып табылады.
2Ұйғыр тілінің bakşı, burhan, ksanti, nom, taluy, tsaŋ, uştmah, üjik және т.б. көптеген діни терминдер шет 
тілдерінен енген кірме терминдер болып табылады. Калька арқылы кірме сөздерді қабылдау Ұйғыр 
аудармашыларының ең жақсы білетін саласы. Мысалы, буддисттік ілімде көздің бес сыныбы деп аталатын 
санскритше Nāmsacaksus, divyacaksus, dharmacaksus, prajñacaksus, buddhacaksus терминдері ät köz, nomlug 
köz, bilgä biliglig köz, burxanlıg köz (Erdal 1991: 141) болып және т.б. мысалдардан да белгілі діни термин-
дер ұйғыр тіліне негізінен калька жолымен көшірілді. Ұйғыр түрікшесіндегі бұл түркілік дәстүр Қарахан 
дәуірінде де өз жалғасын табады.
3 Құтты Білік және қасиетті Құран жоларасы аудармалары: қасиетті Құран терминдерінің басым бөлігінің 
түрік тіліне тән балама сөздерімен аударылуы түрік тілінің Ислам дініне қатысты терминология саласында 
белгілі бір дәрежеде дамығанын, бір жүйеге келгенін көрсетеді. Tapug ~ taat, törütigli ~ halik, yükün- ~ namaz 
kıl-, Keçürgen = Aр. Ġafūr, Ġaffār ‘өте кешірімді; Ugan= Aр. Ķādir, Ķadįr ‘құдіреттілігі бар, тілек орындаушы’; 
Törütülmiş = Aр. Maḫlūķ және т.б. (Eker 2006).
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алуандылығы мен екі тіл арасындағы байланыс негізінде француз 
тілінен енген кірме сөздердің белгілі бір уақытқа дейін өз маңыздылығы 
мен тілдегі орнын сақтайды деп айтуға болады. 

2. Түрік терминологиясы тарихындағы негізгі кезеңдер 
Түрік терминологиясының тарихына көз шалсақ мынандай негізгі 

кезең дерді атап өтуге болады:
- Османлы-исламдық дәстүрлі терминология кезеңі
- Османлы-Батыс ықпалындағы терминология кезеңі 
- Республикалық кезеңдегі түрік терминологиясы
2.1. Османлы-исламдық дәстүрлі терминология кезеңі
Ерте жазба тарихи кезеңдердегі Түркілік дәстүр «Ақиқат сыйы» 

(Atabetü’l-Hakayık) еңбегінен кейін біртіндеп әлсіреді. Ескі Анадолы 
түрікшесі деп аталған кезең түркілік дәстүрдің соңғы кезеңі болды, оның 
орнын Батыс Түрік тілінің жазба дәстүрі басты.

Османлы хандығының империяға айналуы, халифаттың түріктердің 
қарамағына өтуі және т.б. себептерге байланысты Османлылар Шығыс 
ислам әлемінің бір бөлігі ретінде дәстүрлі Шығыс ғылымы мен өнерінің 
терминологиясын араб (кейде парсы) дереккөздерінен алды. Алайда  
түрік терминдері де, әсіресе дәстүрлі медицинада түрік терминдерінен 
де біразы пайдаланылды. Бұл кезеңдердегі авторлық сөздіктер де Ислам 
әлемінің тілдері болып табылатын араб және/немесе парсы тілдеріне 
арналды. Түрікше немесе Түрік тілі мен басқа тілдер арасындағы Осман-
лы сөздігі жоқ деп айтарлықтай өте аз болған еді. 

Түрік тіліндегі алғашқы Батыс тілді кірме сөздер соғыс, сауда және 
т.б. жолдары арқылы енді. Әдетте бұл сөздер Балқан және Еуропа 
тілдерінен: славян, грек, латын, венгр, итальян, неміс тілдерінен ен-
ген еді. Олардың көпшілігі бүгінде тарихи терминге айналды: ban, çete, 
despot, filori, kapudan, kral, palanka, voynuk, voyvoda және т.б. мәртебе және 
дәреже терминдері (Salim 2019).

Оғыз түріктерінің Анадолыға қоныстанғаннан бері жергілікті тілдер-
мен, әсіресе Рум грек тілі4 және армян5 тілдерімен, итальян (генуез, ве-
нециан, т.б.)6 сияқты сауда тілдерімен байланыстары түрік тілінің 
лексикалық қорында да көрінді. Диалектілердегі жат элементтердің 
4 Рум греклері: Түркия мен Кипрде өмір сүретін гректерге Рум дейді; Tietze, Lehnwörter I: Tietze A.,Griechische 
Lehnwörter im anatolischen Türkisch, Oriens,1955, pp. 204-257.
5 Robert Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish, Otto Harrassowitz Verlag, 1995.
6Итальян түбірлі кейбір қаржы және теңіз терминдері: acenta, borsa, bilanço, ciro, depozito, fatura, firma, iskonta, 
kasa, kasko, konkordato, lira, sigorta; aborda, abluka, aganta, alabanda, alarga, borina, fırtına, filika vb. (TDK, Türkçe 
Sözlük)
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болуы Анадолы түріктері мен Анадолы армяндары және Рум гректері 
арасындағы мың жылға жуық ортақ мәдени өмірге байланысты. Рум 
грек тілінен қабылданған лексика жазбаша және ауызекі тілде кеңінен 
қолданылған болса, армян тілінен енген кірме сөздері  жазба тілде емес, 
диалектілерде шоғырланды.

Рум грек және көне грек сөздердің бір бөлігі Осман империясының 
мәдени географиясының әсерінен енді, басқа бір бөлігі француз, ағылшын 
тілдері арқылы көне грек (немесе латын) тілінен енген немесе грек 
тілінің морфемалары арқылы жасалған сөздер болып табылады7. Рум 
грек тілінен енген сөздер әдетте күнделікті лексикада қолданылды, ал 
Yunanca/Grekçe сөздердің маңызды бөлігі термин ретінде қабылданды8. 

Көне заманнан бері Осман империясының Еуропаның маңызды сауда 
орталықтарымен теңіз және құрлық арқылы байланыста болуы осман 
түрікшесіне көптеген терминдердің енуіне әсер етті, әсіресе итальян 
тілінен теңіз, экономика, сақтандыру, музыка, қаржы және т.б. салаларға 
байланысты терминдер көптеп енді. Теңіз саласы және теңіз өнімдеріне 
қатысты терминдердің едәуір бөлігі Осман империясының қол астында 
болған гректер әсерінен, яғни грек тілі арқылы енгені белгілі. Стамбул 
– Батыс тілдерінен (гректер мен левантиндер және т.б. арқылы) енген 
кірме сөздерді қабылдау орталығы болып саналады. 

2.2. Османлы-Батыс ықпалындағы терминология кезеңі 
Құлдырау кезеңінде Батыс әскерлеріне қарсы бірінен соң бірі болған 

әскери жеңіліс Осман империясының өнеркәсіптік және технологиялық 
жағынан артта қалғанын және әлсіз екенін айқын көрсетті. Атап 
айтқанда, Ресей патшалығының заманауи батыстық технологиялар 
мен оқыту әдістерін қолдана отырып дамытқан флотының 1770 жылы 
Чешмадағы Османлы флотын жоюы түрік терминологиясының тари-
хында да бетбұрыс болды.

Османдықтар да орыстар сияқты әскери-теңіз күштері мен құрлық 
армиясының офицерлерін заманауи әдістермен оқыту және жабдықтау 
үшін батыс стиліндегі Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun, Mühendishane-i Berr-i 
Hümayun, Mekteb-i Tıbbiye және т.б. әскери оқу орындарын құрды9. Бұл оқу 
орындарындағы оқу-тәрбие үрдісін ең алдымен аудармашылар арқылы 
7Көне грек тілі мен өлі тілдердің қатарына жататын латын тілі Батыста әлі күнге дейін ғылым, өнер, техно-
логия және т.б. салаларда кем дегенде термин жасауда пайдаланылатын қайнар көз сипатын сақтауда. Бір 
қызығы, бұл терминдер қазіргі грек тіліне шетелдік терминдер ретінде енген.
8anahtar, demet, domates, efendi, fasulye, fıçı, ıhlamur, ızgara, kavanoz, kiraz, kiremit, masa, patates, roka, temel, sınır, 
tuğla және т.б. көне грек-грек-Рум грек сөздерінің түрік тіліне ену жолдарын қараңыз (Arrigoni 1974)
9bk. https://islamansiklopedisi.org.tr/mekteb-i-tibbiyye
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жүзеге асырды, одан нәтиже болмаған соң француз терминдерін сол 
қалпында түпнұсқада қабылдау мен білім беру тілі ретінде француз тілін 
таңдау немесе араб-парсы лексикасы арқылы француз терминдеріне ба-
лама беру удерісі басталды. Бұл Республикалық кезеңге дейін жалғасты.

Батыс елдерімен қарым-қатынастар, батыстық үлгідегі модерниза-
ция мен институттандыру талпыныстары нәтижесінде, әсіресе Осман-
лы империясында «Gülhane Hatt-ı Hümayun» (Гүлхане Хатт-ы Хумаюну) 
жарияланғаннан кейін, француз тіліндегі терминдерді Османлы тіліне 
аудару қажеттілігі туындады.

Танзиматтан кейін Еуропамен интеллектуалдық байланыстың ар-
туы, аудармалардың көбеюі, газет-журнал айдарында әлеуметтік 
мәселелердің орын алуы, шетел сөздері мен терминдері халық санасы-
на көптеген жаңа ұғымдардың енуіне себеп болды. Осы орайда opinion 
publique терминіне балама efkar-ı umumiyye, crise’e балама buhran buhran-ı 
mali, kavanin-i içtimaiyye, hukuk-ı beşer, hâkimiyyet-i milliyye, münasebat-ı 
beynelmilel, devlet-i meşruta және т.б. ‘ана тілде’ баламалар жасала басталды 
(Levend 1960). 1870 жылы Венада Барон Оттокар вон Шлехта-Вссердтің 
(Baron Ottokar von Schlechta-Wssehrd) жариялаған "Франс-оттоманның 
қолмен жасалған терминологиясы" атты кітабында: «Осман империясы 
мен басқа мемлекеттер арасындағы саяси, заң және сауда қатынастары 
күннен-күнге дамитын болады және бұл байланыстардың шеңбері 
кеңейгенде жоғарыда аталған саясат, заң және сауда баптары бойынша 
француз тілінде жазылған әртүрлі құжаттар мен ақпараттар османлы 
тіліне аударылуы міндеттеледі. Бұл себепті француз тілінде хат алма-
суларда қолданылған ресми, арнайы идиомалар мен терминдер түрік 
тілінің қазіргі сөздіктерінде  кездеспейді».

Левенд бойынша Батыс тілдерінен алғаш қабылданған сөз statusquo 
болып табылады (1789). Бұл сөздің енгенінен елу жыл өткен соң  politique 
және diplomatie сөздері мен қаржы терминдері empirant және avance енді. 
Кейінірек "politique" сөзі парсы сөзімен тіркесе отырып hulasa-i politikiyye 
сияқты идиома түрінде қолданылды. Бұл кезеңде Әли Суави сынды басқа 
да зиялылар ғылыми терминдерді батыстан түпнұсқа түрінде қабылдау 
керек десе де, көпшілік ғалымдар медицина және ғылым терминдері 
араб тілінің лексикасы арқылы жасалуы керек дегенді ұстанды (1960: 
72, 109, 110). 

2.3. Республикалық кезеңдегі түрік терминологиясы
Үшінші кезеңде, яғни Республикалық кезеңде терминология жасауда 
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толығымен дерлік ана тілді қолдана отырып жасау үрдісі басталды. 1932 
жылы Ататүрік Түрік тілін зерттеу қоғамын (TТЗҚ) құрып («Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti» (TDTC)), Тіл реформасын бастады. Ататүрк нұсқауымен 
1937 оқу жылында түрік тілінде жасалған терминдері бар оқулықтар 
енгізілді.

TТЗҚ-ның жұмыс бағыттарының бірі «Лұғат-Истылах» (“Lugat-
Istılah”) яғни «Термин сөздігі» болды. Осы бағыттың бес жылдық жұмы-
сының нәтижесінде 1937 жылы «түрік тілінің» жаңа дәуірі басталды. 
Ататүріктің өзі француз сөздерінің баламасын жасап, француз тілінен 
геометрияның негізгі терминдерін түрік тіліне енгізді. Дихотомияның 
мысалы: түрік тілі реформасының алғашқы кезеңдерінде «ең көне және 
ең бірегей, әлемдегі түрік мәдениетінің зор маңызы» ұғымы және түрік 
тілінің барлық тілдердің анасы негізді Күн тілі теориясы (Güneş-Dil 
Teorisi) арқылы Батыс тілдерінен, тіпті араб тілінен түрік тіліне енген 
терминдердің түпкі мәнінде түрікше екенін дәлелдеу күн тәртібінде 
болды10. 

1932 жылдан 1980 жылдарға дейін ең маңызды болған кір ме 
сөздерді түрікшелеу осы уақыттан кейін маңыздылығын жоғалт-
қанымен, түрік тілі лексикалық қорында түрік тілі негізді сөздер мен 
бұл сөздердің көбею жылдамдығы өсті. Қазіргі түрік тіліндегі кірме 
сөздердің арасында бірінші орында араб, екінші орында француз, 
одан кейін парсы, итальян, ағылшын және Рум грек тілінен алынған 
сөздер. Сондай-ақ саны аз латын, неміс, испан, орыс, венгр, словак, 
армян, моңғол, португал, болгар және жапон тілдерінен енген сөздер 
де бар. Соңғы елу жылда француз тілін ағылшын тілі басқанымен, 
француз тілінен енген сөздердің үлесі әлі де өте жоғары, ағылшын 
тілінің сөздері болса бұл үрдіске қарамастан саны төмен.

Қазіргі түрік жазба тілінің лексикалық қорын жинақтаған Түрік 
тілі сөздігінде сөздер, терминдер, идиомалар мен мағыналардан 
тұратын 104 481 сөз бар. Түрік тілі сөздігінің 2010 жылғы 
басылымындағы жалпы сөз саны 111 027. Бұл сөздердің 14507-сі кірме 
сөздер, шет тілден енген сөздердің қай тілден алынғаны былайша 
көрсетілген11: француз: 4974, итальян: 632, ағылшын: 538, грек: 399, 
10Австриялық шығыстанушы доктор Х.Ф.Квергич ұсынған бұл теорияның негізі араб және француз сөздерін 
түрік тілінің түбір сөздері арқылы түсіндіруге болады деген дәлел12. Осы тұрғыда ағылшынша God, немісше 
Gott (баламасы Tü. kut) және т.б., түрік тіліндегі лексикалық сөздердің silindir, geometri, Anglosakson, rota т.б. 
жүздеген сөздердің негізі түрік тілі болғанын дәлелдейтін кітаптар жазылды,  бұл теория университеттерде 
оқытылды, тіпті студенттер арасында жарыстар өткізілді (Eker 2007). 
11Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük 10 басылым, Ankara, 2005 
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латын: 147, неміс: 85, орыс: 40, испан: 36. Бұл өлшемге терминдер саны 
кірмейді. Түрік тілі қауымдастығы 1949 жылы жарық көрген «Биоло-
гия терминдерінен» (“Dirilbilim (Biyoloji) Terimleri”) бастап қазірге дейін 
ғылымның әртүрлі салаларына арналған 74 терминологиялық сөздік 
шығарды (https://sozluk.gov.tr). Түркия ғылым академиясы (TÜBA) және 
т.б. көптеген ресми және бейресми мекемелер мен ұйымдар, тіпті жеке 
адамдар батыс немесе басқа шет тілдерінен енген кірме сөздерге балама 
тауып көптеген терминдік сөздіктер жариялаған. 

3. Батыс тілдерінен енген терминдердің тілдік құрылымы мен 
жіктелуі

Кез келген тілдегі сөздің жасалу жолдары мен терминдердің жасалу 
жолдары бірдей болып келеді.  Төменде Батыс тілдерінен енген кірме 
термин сөздердің түрік тіліне ену жолдары және олар туралы қысқаша 
түсініктемелер мен мысалдар көрсетілген.

3.1. Кірме сөздер
Кірме сөздер, қысқаша бір тілден екінші бір тілге енген сөздер. Бұл 

сөздер кірме сөздер деп аталады. Кірме сөздерді қабылдау фонологиялық 
және грамматикалық деңгейде де жасалады (Hartmann & Stork 1972: 
133). Йохансон «кірме сөз» терминінің орына (түрік тілінде ödünçleme, 
alınma (kelime), alıntı (kelime) және т.б.) кодтық көшіру, немесе қысқаша 
көшіру терминін қолданғанды жөн көреді. Себебі, Йохансон бойынша 
басқа тілден енген сөздегі бастапқы элемент өз қалпын сақтайды12. 

Шетел тілінен енген сөздердің емлесі бүгінгі таңда түрік тілінің емле 
жүйесінің күрделі мәселелерінің бірі болып табылады. Терминдерді 
бөлек немесе іргелес жазудың емлесі, бас әріппен жазу және т.б. емле 
ережелері әртүрлі. Негізінен батыс тілдерінен енген терминдердің 
көпшілігі түрік тілінің дыбыстық жүйесіне сәйкес айтылуына қарай 
жазылады: француз терминдерінің түрік тіліне ену мерзімі ағылшын 
терминдерінен әлдеқайда ерте болғандықтан, бұл тілден енген кірме 
сөздер негізінен түрік тілінің жазу жүйесіне негізделген. ХХ ғасырдың 
бірінші жартысында ағылшын тілінен енген сөздер/терминдер де түрік 
тілінің дыбыс жүйесіне сәйкес жазылады.

Әсіресе, соңғы бір-екі онжылдықта желілік технологияның тара-
12Йохансон «енгізу үшін қажетті морфосинтаксистік негізді қамтамасыз ететін ана тіліне шетел кодтарының 
көшірмелерін енгізу» деп көшіруге қысқаша анықтама беріп, оны жалпы көшіру және таңдамалы көшіру 
деп екіге бөледі. Жалпы көшірмелер – шетелдік код бірлігінің тілге өзгеріссіз көшірмесі. Ал таңдамалы 
көшірмелер толықтай емес мағына, тіркес, жиілік сияқты құрылымдық белгілердің бірінің көшірмесі болып 
табылады. Йохансон екі түр көшірменің бірлікте көрінісін аралас көшірме деп атайды. Аралас көшірмелер - 
шетелдік және отандық элементтермен жасалған құрылымдар (1998).
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луымен информатика терминдері барлық күш-жігерге қарамастан 
түпнұсқа түрінде көшіріле бастады: auto-showw, blue-tooth, casus belli, 
de-jure, de-facto, e-mail, fast-food, know-how, off-shore, off-road, piercing, 
save (etmek), speaker, wireless, wi-fi. Apple, Blackberry, Coca Cola, Google, 
IBM, iPhone, LG, Nike, Reebok, Sony, Spotify, Skype, Starbucks, Yahoo, 
Zoom және т.б. шетелдік бренд атауларының емлесі, кейде олардың 
ағылшын тілінде айтылуы немесе ағылшынша аббревиатуралардың 
айтылуы да бұл процесті тездетуде. Шет тілін оқытуда француз 
тілінің бірте-бірте сұранысының азаюы мен ағылшын тілін оқуға де-
ген сұраныстың көбеюі, осылайша халықтың ағылшын тілі сөздерін 
көптеп білу де бұл үдеріске өз үлесін тигізді13. Бұл үдеріс Османлы 
түрік дәуірін еске түсіреді. Османлы түрік тілі дәуірінде араб, парсы 
сөздерінің емлесін сақтау орын алып, ана түрік сөздерінің жазылуы 
бір жүйелілікке келмеген еді.  

Кейбір терминдердің жазылуында екі форма да, атап айтқанда 
ағылшын тіліндегі емлесі мен түрік тіліне бейімделген емле бірге жазы-
лады. Тіпті бұл жағдайдың түрік тілін реттеуші ресми ұйым болып табы-
латын Түрік тіл қауымдастығының емле нұсқаулығында да кездесетіні 
көңіл аударарлық жайт.

Ағ. by-pass > Түр. by-pass ~ baypas ~ 1. köprüleme 2. devre dışı (1. көпір салу 
2. істен шыққан)

Ағ. check-up > Түр. check-up ~ TT tam bakım (толық тексеру)
Ағ. on-line > Түр. on-line ~ çevrim içi (онлайн)
Шетелдік терминдер мен олардың түрікше баламалары осындай 

жағдайда болған кезде жергілікті термин дағдарысы туындайды. Мыса-
лы ағ. Show сөзі Орфографиялық нұсқаулықта тек қана şov деп жазылса 
да бейресми жағдайларда Show деп жазылады,  көрсетілім мағынасын 
береді. 

3.2. Калька14 
Фр. opinion publique > Осм. efkār-ı ‘umūmiye > Түр. kamuoyu (қоғамдық 

пікір)
Фр. ide-fix > Осм. fikr-i sabit > Tүр. sabit fikir ~ saplantı (бекітілген пікір)
Ағ. summit conference > Tүр. zirve toplantısı (саммит отырысы)

13Бірдей терминдердің ағылшынша және французша айтылуы және/немесе жазылуы да indeks-endeks; 
internasyonal-enternasyonal, Internet-Enternet және т.б. мысалдардағыдай болып келеді. Кейде ағылшын және 
француз терминдері арасында ‘indeks’ кітап басып шығару, ‘endeks’ қор нарығы терминін білдіреді.
14Калька әдісін қолдана отырып термин жасау көне түрік жазуларында да кездеседі.  Ұйғыр дәуіріндегі biligsiz 
bilig (баламасы Skr. akidyâ) ‘bilmemeklik’, at oñ (б. Sans. nâma-rupa) ‘ad ve biçim’, bilig köñül (б. Sans. viynâna) ‘akıl, 
mantık’, tegin- (б. Sans. vedanâ) ‘hissetmek’ және т.б. алуан мөлшерде калька қолданылды (Caferoğlu 1984: 158)
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Ағ. behaviour sciences > Tүр. davranış bilimleri  (мінез-құлық туралы 
ғылымдар)

Ағ. online > Tүр. online ~ çevrimiçi vb. (онлайн)
Қазіргі ғылым, өнер және т.б. салалардағы түрік тілінің терминдерінің 

көпшілігі француз/ағылшын тілінен немесе Османлы түрікшесі арқылы 
калька жолымен  енгені анық.

3.3. Аналогия
Түрік тілінің терминдері арасында белгілі бір кезеңге сәйкес шет 

тілдердегі сөздерге дыбыстық жағынан ұқсас жасалған терминдер бар15. 
Фр. école = Түр. okul; Фр. = Түр. egemen; Фр. image = Түр. imge; Фр. tangent 

= Түр. teğet; Фр.  bulletin = Түр. belleten; Фр. (matri) arcal = Түр. (ana) erkil; Фр. 
(patri)arcal = Түр.  (ata) erkil және т.б. 

Жоғарыда көрсетілген мысалдарға ұқсас әскери терминдерге де 
қатысты аналогтар бар:

Фр. général = Түр. genel Фр. colonne = Osm., kol Фр. (officier) aspirant = Түр. 
asubay; Фр. commande = Osm., (kumanda ~) Түр.  komuta, Фр. corps d’armée = 
Osm., kolordu (< kol + ordu), Түр. kolordu, Фр. ordonance = Түр. ordonat (< ordu 
+ donatım) Фр. commandant = Osm., (kumandan ~ ), Түр. komutan және т.б.

3.4. Жаңа мағына беру
Батыстан келген ұғымдарға араб тілінен енген сөздерді қолдана оты-

рып жаңа мағына беру – термин жасаудың тағы бір жолы. Намык Кемал 
әдебиеті мен ой-толғаулары арқылы арабтың отан, ұлт (vatan, millet) 
және т.б. сөздерге беретін жаңа мағыналары осы кезеңге тән мысалдар. 
Тақырыпқа қатысты Гөзлердің анықтамалары маңызды. Gözler; Алғаш 
рет Барон Оттокар вон Шлехта-Вссердтің (Baron Ottokar von Schlechta-
Wssehrd) жоғарыда аталған еңбегінде арабша hak (< hkk) сөзінің көптік 
формасындағы hukuk сөзіне француздың droit терминінің «байланы-
стырушы жиынтық» мағынасын берген. Оның айтуынша, егер бұлай 
жасалмаса, бұл термин бүгінде француз тілінен шыққан duruva термині 
ретінде ‘hukuk’ үшін қолданылуы мүмкін еді (2019). Батыс тілдерінен ен-
ген сөздердің процесс ішінде мағыналық өзгерістерге ұшырағаны да на-
зар аударарлық16.
15Осм. cümle = tümce; Осм. bu’ud = boyut; Осм. nefer = er; Осм. efrat = erat (< er + at)
16Мысалы parlamento «Kamus-ı Türki»-де «келіссөз және пікірталас орны» ретінде анықталғанымен, қазіргі 
түрік тілінде «жиналыс». Француз тіліндегі télescope сөзіне балама ретінде «Kamus-ı Türki»-де dürbün 
қолданылса, қазіргі түрік тіліндегі мағынасы мүлдем басқа. Шемсеттин Шамидің түрік тілінің сөздігінде 
«Kamus-ı Türki»-де ‘теміржол вагондарының пойызы’ (‘demir yolu arabaları katarı’) француз тілінен енген tren 
сөзіне қажеттіліктің болмауы, ‘Katar сөзі тұрғанда тілімізге мүлдем жат шетел сөзіне не қажеттілік бар?’ деп 
көрсетсе де, ‘теміржол вагондарының пойызы’ ұзын анықтамасын  қысқа  tren сөзі оңайшылықпен басты. 
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Түрік тілі модернизациясының кемінде екі ғасырлық тарихында ба-
тыс тілдеріндегі номенклатураларға балама табу және тіл ерекшелігіне 
қарай бейімдеу айтарлықтай дамығанымен жеткілікті және жемісті 
нәтижеге қол жеткізілмеді. Мұнда Танзимат дәуірінің және Осман-
лы империясының құндылықтарына байланысты он мыңдаған тер-
миндер араб және парсы сөздері мен құрылымдарымен жасалды. Ал 
Республикалық кезеңде Тіл реформасы арқылы заң сияқты шектеулі 
бір-екі саланың және осы уақытқа дейін жеткен Танзимат кезеңінен келе 
жатқан терминдерді қоспағанда батыс тілдерінен алынған терминдерге 
таза түрік тілінде баламаларын табу процесі нөлден басталған еді . 

Бүгінгі күні мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар, жеке және 
заңды мекемелер мен ұйымдар тарапынан француз және ағылшын 
терминдерінің түрік тіліндегі баламаларын табу және жасау процесі 
жүйесіз түрде жалғасып жатқанымен, қанша жетістікке жеткені белгісіз. 
Батыс тілдерінен түрік тіліне енген терминдердің түрікше баламаларын 
жасауда араб және парсы терминдеріне балама табудағы табандылық 
жоқ.

Екінші жағынан, термин жасауда және терминологиялық бірізділіктің 
Еуропалық Одақ және т.б. ұйымдардағыдай Түркі әлемінің де бір стан-
дартты ұстануы бүгінгі күннің маңызды мәселелерінің бірі. Дегенмен, әр 
елдің өз тілдік қорынан өз терминологиясын жасауға талпынысы Түркі 
әлемін тілдік жағынан бір-бірінен алшақтатады. Терминологиялық 
бірізділік және терминологиялық стандарттардың Түркі әлемінің  са-
рапшылары арқылы қолға алынатыны және  әлеммен интеграциялана-
тын халықаралық ресми мекемелердің құрылуы керек екені даусыз.
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Керімсал Жұбатқанов, 
Қазақ-Орыс Халықаралық Университетінің доценті, 

тарих ғылымының кандидаты

АНА ТІЛІНДЕ ҒЫЛЫМИ 
ТЕРМИНОЛОГИЯМЕН АЙНАЛЫСҚАН ҚАЗАҚ ҒАЛЫМЫ

Халел Досмұхамедұлы – қазақ қоғам қайраткері және этнограф, жа-
зушы, тарихшы, зерттеуші, ағартушы. Оның қазақстандық медицинаға 
қосқан үлесі өте зор.

Халел Досмұхамедұлы Орал әскери орта мектептің аяқталғаннан 
кейін, 1903 жылы Санкт-Петербург әскери-медициналық академи-
ясына оқуға барады. Алты жыл ішінде ол дүниетанымын дамытты 
және өз болашақ өмірін таңдады. 1909 жылы Досмұхамедұлы алтын 
медальмен бұл жоғары оқу орын бітірген соң, ол Пермь. сосын Орал 
орыс-қазақ әскери батальонында әскери дәрігер ретінде жұмыс істей 
бастады.

Әскери қызметте жүргенде Х.Досмұхамедұлы қазақ халқына 
көптеген медициналық көмек қажет екенін түсінеді. Қарапайым халық 
алдын алу шараларын білмегендіктен көптеген жұқпалы аурулардан 
қайтыс болады. Оба – ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының ең 
басты қайғы-қасіреті. Ол табысты және уақтылы жергілікті халыққа 
медициналық көмек көрсетуге және аурулар мен індеттердің алдын 
алу үшін қажетті техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу 
үшін әскери қызметтен кетуге рұқсат сұрайды.

1913 жылы Халел Досмұхамедұлы әскери қызметтен кетеді. Сол 
жылы Орал облысының Темір ауданында дәрігер болып жұмыс істей 
бастайды. 1920 жылға дейін ол эпидемиямен күресте белсенді жұмыс 
істеді.

1915 жылы Қазақстанның бірнеше облыстарында, әсіресе, батыста оба 
індеті басталды. Халел Досмұхамедұлы осы қауіпті аурумен күресуге үлкен 
үлес қосты. Ол оба және басқа да жұқпалы аурулар туралы, денсаулық 
сақтау және дәрі-дәрмек туралы бірқатар ғылыми мақалалар жазды.

Ол «Қазақ» газеті және басқа басылымдарда қарапайым, қолжетімді 
тілінде әрбір ауруға, терапия және алдын алу іс-шараларын сипа-
тын түсіндірді, жұқпалы ауруларды емдеу туралы мақалалар жазды. 



171

Көзқарас

Досмұхамедов өз медицина-ғылыми мақалаларында емдеу әдістері, 
қазақ және орыс тілдерінде ұсынған: әр аурудың сипаттамаларын, емдеу 
әдістерін сипаттады, түрлі алдын алу шараларын ұсынды.

1920 жылы Халел Досмұхамедұлы Орталық Азия Университетінің 
Медицина факультетінде жұмыс жасайды, сонымен қатар Ташкенттегі 
Қазақ мұғалімдер институтында оқытушы және мектептің денсаулық 
сақтау қызметкері ретінде жұмыс істейді. Қазақстан басқару жөніндегі 
әскери революциялық комиссияның мүшесі болған́. 1921 жылы Қазақ 
республикалық комиссиясында жұмыс атқарған. Ол қазақ халқының 
педагогикалық жұмысына қатысты. Халел Досмұхамедұлының бас-
шы лығымен және тікелей қатысуымен қазақ мектептері үшін бір-
қатар оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар жасалды. Мектеп бағ-
дарламалары жасалды, ғылыми әдіснама құрылды. Өзі жаратылыстану 
және педагогика саласында жұмыс жасады.

1922 жылдан бастап Досмұхамедұлы Түркістан территориясының 
Халық денсаулығы Комиссариатында белсенді жұмыс істейді, оба інде-
тіне қарсы күрес жөніндегі орталық комиссияны басқарады, Қазақ КСР 
Халық комиссариатында медициналық-санитарлық-эпидемиологиялық 
жұмыстарды жүргізеді.

Денсаулық сақтау Халық Комиссариатында жұмыс істеген 
кезде ол қазақстандық медицина кадрларын даярлауға ерек-
ше назар аударады. 1925 жылы Халел Досмұхамедұлы Қазақ 
мемлекеттік баспаханасының Шығыс бөлімшесінің меңгерушісі 
болып тағайындалады. 1926 жылы Орталық Азиядағы (Түркістан) 
Қазақстан Республикасының өкілі болып қызмет атқарады.

1926 жылы Орталық аймақтық институтқа енгізілген бірінші 
санатты ғалым ретінде аттестациядан өтеді. Сонымен қатар 
мемлекеттік баспа үйінің ғылыми-редакциялық бөлімін басқарады. 
Сондай-ақ, 1926 жылы Халық комиссариаты Жоғары педагогикалық 
институтының орынбасары, ректоры болып тағайындалды және пе-
дагогика курсын оқыды.

Арнайы комиссияның шешіміне сәйкес педагогика кафедрасының 
доценті атағы беріледі. Халел Досмұхамедұлы өзінің ана тілінде меди-
цина және жаратылыстану бойынша оқулықтар мен танымал ғылыми 
кітаптар жазады: «Омыртқалы жануарлар туралы» (1927 ж.), «Ғылыми 
терминология туралы есеп» (1922), «Оба аурумен қалай күресуге болады» 
(1924) және т.б.
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Қазіргі уақытта Досмұхамедұлының қазақ тіліндегі ғылыми терми-
нология туралы ойлары өте маңызды. «Жануарлар» кітабында ол бы-
лай деп жазды: «Осы уақытқа дейін тіл құрылымы туралы кітабынан 
басқа, Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тіліндегі ғылым туралы 
кітаптары жоқ, өйткені бізде ғылыми кітаптар жазу мүмкіндігі бол-
мады. Қазір қазақ тілін ғылыми ұғымдармен таныстыру өте қажет. 
Ғылыми әдебиеттерді өз ана тіліне аударғанда ең бастысы ғылымда 
қолданылатын терминдерді дұрыс және нақты аудару. Ғылым тілінде 
қазақ тілінде қолданылатын терминдердің адал, қол жетімді аударма-
сы өте қиын жұмыс. Дегенмен, мұндай эквиваленттердің іріктеуі өте 
қиын, қазіргі уақытта бұл өте қажет, өйткені ол барлық даму жолын 
көрсетеді» [1, 309].

Сондықтан, қазақ тіліндегі алғашқы ғылыми кітаптарды басып шы-
ғар ғанда, менің ойымша, әдемі, мәнерлі сипаттама жасаудан гөрі тер-
миндердің жақсы эквиваленттерін беру маңызды.

1927 жылдың наурызында Қазақ мемлекеттік университетінің про-
ректоры болып тағайындалды. Ол Қазақ мемлекеттік университетінің 
үш факультеті мен оқу бағдарламаларын құруға арналған ұйымдастыру 
жоспарын дайындайды. 1928 жылдың шілде-қазан айларында Қазақ 
мемлекеттік университетінің проректоры болды. 1930 жылы Ха-
лел Досмұхамедұлы ҚазМУ-дың профессоры, Ғылым академиясының 
жергілікті тарих Орталық бюросының корреспондент-мүшесі, Қазақ 
ғылыми қоғамының мүшесі болып сайланды.

Сталиннің қуғын-сүргін саясаты Хәлел Досмұхамедұлына да жетеді. 
Ол Воронежге жеті жылға жер аударылады, сонда Воронеж гигиена 
және әлеуметтік денсаулық институтының бөлім меңгерушісі қызметін 
атқарады.

1938 жылдың маусым айында ол қайтадан қамауға алынады. 1939 
жылдың сәуірінде Халел Досмұхамедұлы қайтыс болады. 1958 жылдың 
28 қаңтарында Қазақ ССР Жоғарғы Соты Халел Досмұхамедұлын 
сталиндік Фемидасының құрбаны болғанын мойындап, оны ақтайды.

Халел Досмұхамедұлы алғаш рет қазақ тіліндегі ғылыми термино-
логиямен айналысқан отандық ғалым. Бұл салада ол қазақ тіліндегі 
алғашқы оқулықтар: «Табиғат ғылымы», «Жануарлар» (1925), «Адам 
денесі», «Оқушылар денсаулығы» (1925), «Зоология» (1926) жазды. 
Досмұхамедұлы қазақ тілі мен әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосты. 
Фонетикалық заңдар «Сингармонизм заңы қазақ тілінде» ғылыми-
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зерттеу жұмысын жазған (1924). «Қазақ халқының арасындағы оба ту-
ралы қалай күресуге болады» (1918-24) кітабын жариялады, сонымен 
қатар «Шернияз шешен» (1925), «Көкілташ медресесінің Бұхарада қалай 
құрастырылғаны туралы аңыз» (1927) және т.б.

Қазақ фольклорының теориялық мәселелеріне арналған «Қазақ 
халқының ауызша әдебиеті» атты эссе шығарған. Ол «Мұрат-ақындар 
сөздері» (1924), «Исатай-Махамбет» (1925), «Аламан» (1928) қазақ ауыз-
ша халық шығармаларының жинақтарын шығарды.

1993 жылғы 30 шілдеде Қазақстан Республикасы Министрлер 
Кабинетінің «Халел Досмұхамедұлын еске алу туралы» №661 қаулысы 
қабылданды. Мемориалдық тақталар орнатылды. Досмұхамедовтың 
ғылыми еңбектерінің екі томы жарыққа шықты. Атырау және Алма-
ты қалаларының көшелері мен мектептеріне, Атырау мемлекеттік 
университетіне Халел Досмұхамедовтің аты берілді.

 
Пайдаланылған әдебиет:
1. Досмұхамедұлы Х. Еңбектері: Үшінші том. Жануарлар/Құраст. проф. 

Ғ.Әнес. - Алматы: Арыс, 2017
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Филология ғылымының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі 
Шерубай Құрманбайұлының «Қазақ терминологиясы» зерттеулер, 
оқулық, сөздік кітабынан өткен санымызда берілген терминжасам 
тәжірибесін жалғастырамыз. («Қазақ терминологиясы» кітабының 
454-465 беттерінен)

 
ӨТКЕННЕН ЖЕТКЕН ТЕРМИНЖАСАМ ТӘЖІРИБЕСІ 

1930 жылдарға дейінгі терминқор қалыптастыру үрдісінің өзіндік 
ерекшелігін айқындап, қазақ тіліндегі термин шығармашылығының 
бағытын бағамдап, терминжасам тәжірибесіне үңілу үшін сол кезеңде 
жасалған терминдермен танысуға тура келеді. Төменде аталған кезеңде 
түрлі газеттер арқылы жұртшылық талқысына ұсынылған және 
Қазақстан Оқу комиссариатының білім секциясы бекіткен пән сөздері 
беріліп отыр. Бұл атаулардың арасынан сұрыптап алып, пайдалануға бо-
латын сәтті терминдерді бүгін де табуға болады деп білеміз.

ҚАЗАҒЫСТАН ОҚУ 
ЕМЕСЕРЕТІНІҢ БІЛІМ СЕКСИЯСЫ АЛҒАН ПӘН СӨЗДЕРІ

Жер көркі Ландшафт
Күн әулеті Солнечная система
Сортаң Солонцовая почва
Кесте Таблица
Рейнділік Сообразительность
Әдебиет Словеность
Тал ұлпа Волокнистая ткань
Желім тал Клейдающее волокно
Серпімді тал Эластическое или упругое волокно
Тарамыс Сухожилие
Сіңір Связки
Тал Волокно
Шандыр Фасция
Босаң ұлпа Рыхлая ткань

Тығыз ұлпа Плотная ткань
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Май ұлпа Жировая ткань
Лемпі ұлпа Сетчатая или лимфоидная или 

аденоидная
Жылтыр шеміршек Стекловидный хрящ
Тор шеміршек Сетчатый хрящ
Сүйек тақташысы Костная пластинка
Қатты сүйек Плотное или компактное вецество
Кемік сүйек Губчатое вещество
Белдік Перекладина
Каберіс оңғылы Каверсов канал
Қан-шел Кровяная плазма
Шел Плазма

Бітік Зародыш
Епідерміс Эпидермис
Бұр Сосочки
Сезім бұдыры Осязательное тельцо
Тербез Потовая железа
Түк бүрі Волосяной сосочек
Түк баданасы Волосяная луковица
Тырнақ түбі Ногтевая луночка
Май Подкожная жировая клейчатка
Бояушы Пигмент
Бітік Зародыш
Сүйек Скелет
Асейін Оссеин
Жілік, жіліншік Длинные трубачатые кости
Жалпақ сүйек, қалай сүйек Плоские кости
Келте сүйек Короткие кости
Сүйек өңі Надкостница
Сүйектендіргіш Костеобразователь
Жілік майы Костный мозг
Сүйек байланысы Соединение костей
Қиын Шов
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Тұтасу Срощение
БуынБуын қабы Сустав
Топшы Суставная сумка
Буын суы Плечевой сустав
Бүгу Синовиальная жидкость
Жазу Сгибание
Омыртқа Разгибание
Мойын омыртқа Позвонок
Ұзын омыртқа Позвонок шейный
Бел омыртқа грудной
Құйымшақ поясничный
Сегіз көз (жая) Крестец и копчик вместе
Құйыршық Крестец
Жота Копчик
Ауыз омыртқа Позвоночный столб
Тісті омыртқа Аталнт
Омыртқаның басы Опистрофей
Сағасы Тело пазвонка
Ұңғысы Дуга
Сабағы, қанаты Отверстие
Омыртқа қанаты Отросток
Омыртқа сабағы Поперечный отросток позвонка
Жота қуысы Остистый отросток
Ойық Опинно-мозговой канал
Солақ Вырезка глубокая
Блезік сүйек Тупая
Бақалшақ Запястие
Саусақ, бармақ Пястие
Саусақ сүйек Палец
Бөксе Фаленга
Жамбас Тазовой пояс или таз
Жамбас шұқыры Безымянная кость (тазовая кость)

Жамбас тесігі Вертлужная впадина



177

Тәжірибе

Шат сүйек Запирательное отверстие
Мықын сүйек Лобковая кость
Бөксе аңғалы Подвздошная кость
Шат қуысы Большой таз
Мүйіс Малый таз
Ортақ жілік Мыс
Астық жілік Бедряная кость
Шыбық Большая берцовая кость
Тобық Малая берцовая кость
Без Коленная чашка
Ұялы без Железа
Езу Аловеолярная железа

Ерін Угол рта
Қабырға Губа
Төс сүйек Ребро

Сүріншек Грудина
Қызыл асық Рукоятка

Табан Лодыжка
Тілерсек Стопа
Асық Кости предплюсны
Өкше сүйек (толарсақ Таранная кость
Қобы сүйек Пяточная кость
Тікше сүйек Ладиеобразная кость

Бақалшақ Клиновидная кость
Башай Плюсневая кость
Ішкі сарай Пальцы
Көкірек Внутренность

Құрсақ Полость груди или грудная клетка

Ет қабық Полость живота

Қалта қабық Мышечная оболочка

Түтікше без Серозная оболочка
Өріп Трубчатая железа
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Ауыз Выводной проток
Ауыздың іші Ротовое отверстие
Қара қабырға Ротовая полость
Сүбе қабырға Истинное ребро
Төс сүйек Подвижное ребро
Төс күрекшесі Грудина Мечевидный отросток
Бас сүйек Череп
Шүйде Затылочная кость
Бастың табан сүйегі Основная или клиновидная кость
Кеуілжір Решетчатая кость
Маңдай сүйек Лобная кость
Самай сүйек Височная кость
Бет сүйек Скуловая кость
Шеке сүйек Теменная кость
Үскі жақ Верхная челюсть
Таңдай сүйек Небная кость
Қаңырық Слезная кость
Кеңсірік Носовая кость
Өре сүйек Нижная носовая раковина

Алдыңғы аша Передний рог
Артқы аша Задний рог
Желбезек Сошник
Жақ Нажная челюсть
Иек Подбородок
Тиек сүйек Подязычная кость

Көз шарасы, көз ұясы Глазница
Төбе Макушка
Еңбек Родничек
Жаурын Лопатка
Бұғана Ключица
Тоқбақ жілік Плечувая кость
Садақ Локтевая кость
Кәрі жілік Лучевфя кость
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Шынтақ Локтевой отросток
Қол басы Кисть
Жүйке тұтқасы Нервный центр
Жұлын Спинной мазг
Жүйке түбірі Корешок нерва
Жүйке ұшы Концовая нить
Ат құйрық Конский хвост
Ми Головной мозг
Сопақ (ұзынша) ми Продолговатый мозг
Ми қалта Мозговой желудочек
Ми сыңары Полушарие мозга
Мишық Мозжечек
Барел көпірі Мозговой мост (Варолиев
Төрт төбе Четыреххолмие
Жарық бүршігі Зрительный бугор
Селбе су ағары Сильвиев водопровод
Жан қалта Боковой желудочек
Сай Борозда
Ирім Извилина
Иіс жүйкесі Обонятельный нерв
Жарық жүйкесі Зрительный нерв
Көз қозғар жүйке Глазодвигательный нерв

ҚАЗАҒЫСТАН ОҚУ КЕМЕСЕРИЕТІНІҢ БІЛІМ 
СЕКСИЕСІ АЛҒАН ПӘН СӨЗДЕРІ

Әкімшілікті атқармау Бездействие власти
Без шошу Бубон
Талау рату Воспаление

Тыныс, дем жолдарының талауартуы Воспаление дыхательных путей
Бүйен талау ратуы Воспаление слопой кишки

Сарсу Водянка
Жіңішке ауру Венерическая облезнь 
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Мылқаулық Глухонемота 
Жарық Грыжа 

Талау Грабеж 

Ескілік Давность 
Ыспат қағаз Документ 
Ішек-қарын талауратуы Желудочно кишечный катарр 
Қорғаушы Защитник 
Білетұра Заведомо 
Істеуші Исполнитель (покушения) 
Гүштеу Изнасилование 
Оңашалау Изоляция 
Көз ауруы Конюктивит 
Жіңішке аурудың Қазағыстандық 
Дыспансыры 

Краевой показательный венериче-
ский диспансер 

Пайда ортақтық Комиссионный 
Жала Клевета
Дүние қорлық Корысть 
Әлеумет қорғау шарасы Мера социальной защиты 
Жас бала Малолетний 
Алдау Мошенничество 
Жаза Наказание 
Жас толмаған Несовершеннолетний 
Шарасыздан қорғану Необходимая оборона 
Салық Налог 
Кесіп салдарынан улану Профессиональное отправление 
Туысынан бар кесел Пороки врожденные 
Жүре болған кесел Приобретенные 
Шап Пах 
Пареліш Паралич 
Үдеме пареліш Прогрессивный паралич
Ер жету, бой жету Половая зрелость 
Қылмыс Преступление 
Заң сана Правосозанание 
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Оқтану Покушение 
Азғырушы Подстракатель 
Көмекші Пособник 
Үкім Приговор 
Жол, пұрсат Право 
Жолын тарылту Поражение прав 
Кепіл Поручитель 
Меншіктеу Присвоение 
Қолдан жасау, жасама Подделка
Параға ұрындыру Провокация взятки 
Өкпе қабының талаурануы Плеврит 
Әлеуметке қауыпты Общественно-опасное деяние 
Әйгілі сөгіс Общественное порищание 
Міндеткерлік (қағаз) Обязательство 
Қамқор Опекун 
Бағу Опекать 
Қорлау Оскорбление 
Тіл тигізіп қорлау (тіл тигізу) Оскорбление на словах 
Қол тигізіп қорлау (қол тигізу) 
Заңның кері күші 

Оскорбление действием 

Заңның кері күші Обратная сила закона 
Билік Решение 
Шабу Разбой 
Өсімқорлық Ростоващичество 
Төңкерістік заң-тәртіп Революционный право-порядок 
Сарсық Ревматизм 
Жұмсап жіберу Растрата 
Соқырлық Слепота 
Мезгіл, кесімді уақыт Срок 
Жеңгелік Сводничество 
Ноғала (доғала) Трахома 
Құрт ауруы Туберкулез 
Әдейі (қастап) Умышленно 
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Боямалау Фальсификация 
Улана беру Хроническое отравление 
Ескілікті, үйреншікті ауру Хроническая болезнь 
Бибастақтық Хулиганство 
Қояншық Эпилепсия 
Сарап Экспертиза 
Жара Язва

ҒЫЛЫМ ОРДАСЫНЫҢ ҚАЗАҚША ҒЫЛЫМ-ӘДЕБИЕТ КЕҢЕСІНДЕ 
ҚАБЫЛДАНЫП АЛЫНҒАН ПӘН СӨЗДЕР 

А
Арнау Обращение
Айшық Строй
Әуезе Эпос
Аңдату, таныстыру Приступ
Әуезелеу Повествование
Алптеме, суреттеме Описание
Аймақ Район
Ауу Переселение
Ауғын Переселенец
Айтыс Прение
Арыз Заявление
Айқас шағылысу Перекрестное опыление

Ақы заңы (өзгертілген) Гражданский кодекс
Ақын (Жіңішкерту белгісі) Поэт

Үдету, өршіту Усиление
Өлең шығару Слихосложение
Өлең Речь стихотворная

Рғақ Ритм
Ес даналығы Теоретическая философия
Іс даналығы Практическая философия
Үйрету үңіті (өзгертілген) Дидактика
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Өмір баяны Биография
Үстеу Дотация
Өңдеу Мелиорация
Отырықшылық Оседлость
Үнем Экономия
Есеп жүргізу Бухгалтерия
Ескерту Примечание
Орындау Исполнение

Өңдеу Редакция
Екпінді Ударно
Үндеу Боззвание
Үйлестіру Свласование
Өзен саласы Речная сичтема
От-тау Рулкан
Астық бұлақ Гейзер
Ойпат Низменность
Ұшан-теңіз Океан
Өзгергіштік Изменчивость
Естиар Дееспособный
Ескіру Давность
Үй әктісінің өзгерісін тіркеу Акт гражданского состояния
Есеп жоспары Смета
Еріксіз төлеп алу Реквизиция

Еріксіз тегін алу Ковфискация

Абдыртпа кепілдік Перезалог

Есеп Счетоводство

Б
Буын Слог
Бунақ Стопа

Бейне Символ

Белгі Эмблема
Берне, сипат, тұрпат Образ
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Бернелі сөз Образеная поэзия
Байымдама Рассуждение
Бұйрық Распоряжение
Бекіту Утверждение
Бөлім Отдел
Баяндау Обявление
Байналау Разяснение
Білдіру Сообщение
Батыс Запад
Белдеу Экватор
Будандау Скрецивание
Бересілі Должник
Бәбін Одуванчик
Басқарма Управление, правление
Басшылық Руководство
Басқарушы Управляющий

П
Пәнді әліптеме Научное описание

Т
Тіл Слог (Стиль)
Тіл әуезділігі Благозвучие
Тіл қисыны Стилистика
Толғау Лирика
Тармақ Стих
Толғаулы сөз Лирическая поэзия
Тәрбиа үгіті (өзгертілген) Педагогика

Тұрлау Тезисы, положение
Тәртіп Дорядок
Түзету, ашып айту Оговорка
Толықтыру Дополнение
Тасу құралы, көлік Транспорт

Тығыз Спешно
Тіл Стрелка
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Төбелік шеңбер Полярный круг
Төбелік түн Полярная ночь
Тарау, қос ерін Рукав
Тана-қабық Раковина
Тұнғиық Лилия
Тұқымдану Самоеплодоворение
Түр-түрі Разновидность
Талап (өзгертілген) Иск
Тексеру Разбор

Ж
Жалаң сөз, қара сөз Проза прозаич, произв
Жәдету Воспоминание
Жол әліптемесі Путешествие
Жарлық Приказ
Жарнама Обявление
Жықбыл Ущелье
Желдік Флюгер
Жер шарасы Полушарие
Жота Хребет
Жүгері Кукуруза
Жатыр Дестик
Жол Право
Жол айесі Субект прав
Жолдық Обект прав
Жариялап сату (өзгертілген) Публичный торг
Жолдылық, жолы барлық Правоспособность
Жарнақы сергектік Акционерное общество
Жырық саға Дельта
Жалқын Лева

Ш

Шумақ Стропа
Шендестіру Антитеза

Шұбыртпа Период
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Шежіре Летопись
Шешен сөз Ораторское слово
Шұқыр Впадина
Шығыш Восток
Шығанақ Залив
Шағылысу Опылени
Шаңдақтық тыгинна

Д
Дарынды сөз Поэзия
Даналық (өзгертіліп) Философия
Дерексіз даналық Метафизика
Деректі даналық Позитивная Ф
Дін жүйесі Теология
Дәлел Доказательство, аргумент
Декрет Декрет

З
Заман қат Записки, мемуары

С
Сауалдау Вопрошение
Сөйлеу Речь
Сәнді әліптеме Художественное описание
Саясаттық шешен сөз Политическая ораторская речь
Серттес Контр-агент
Салық Строение
Салық орнату жолы Правозастройки
Салық қалдығы Недоимка
Санақ Статистика

Қ
Қайырма Повторение
Қара сөз Речь вестихотворная
Қортынды Вывод
Қошеметті сөз Псхвальная речь
Қорда Рессурсы
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Қарыз Заем

Қор Фонд
Қызметкер саны Штат
Қосымша Приложение
Қатынас Связь

Қайнар Родник
Құлама Водопад
Қолтық Коса
Құм-төбе Дюна

К
Келте лебіз Отрывистые речи
Көркем сөз Художественное слово, Художеств. 

произв
Көперетіп (өзгертілген) Кооператив
Кіріс-шығыс Приходо-расход
Кенеге Журнал
Күнбе күнгі істер Текущие дела
Кеңесу Совещание
Кезең Горный проход
Күмбез Небесный свод
Келіс Сделка
Кепілдік Залог
Кепілдік қағаз Залоговый акт

Л
Леп Восклицание
Лебіз Выражение

М
Мінездеме Характеристика
Мал дәрігерлігі Ветеринария
Мөлшер Размер
Мағана Смысл
Меңгеру Зведывание
Мерзімді, тығыз Срочно
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