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2009  Т в р м и н о л о г и я л ы қ

Хабапшы №4

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 
Мемлекеттік терминология комиссиясының 

ШЕШІМІ

Астана қаласы 2009 жылғы 18 қараша

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Мемлекеттік термино- 
логия комиссиясы ұсынылған терминдер мен сөздікті, қаралған мәселені 
талқылай келе ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Жалпы бөлімі 
ұсынған терминдердің қазақ тіліндегі балама нұсқалары ұсыныстар мен 
түзетулерді ескере отырып, (21 термин) бекітілсін.

2. «Оралман» атауына байланысты 1997 жылы Мемлекеттік терми- 
нология комиссиясы бекіткен «Оралман» атауы күшінде қалдырылсын.

3. Місгозой корпорациясының Қазақстандағы жэне Орта Азиядағы 
ресми өкілдігі «Қазақстан Місгозой» ЖШС-і ұсынған «'\ҮіпсІо\Ү8 Уізіа» 
(Виндоус Виста) жэне «Місгозой ОШсе» (Майкрософт Оффис) жүйесі 
өнімдерінің жобасы бойынша ақпараттық технология терминдерінің 
агылшынша-орысша-қазақша сөздігі ұсыныстар мен түзетулерді ескере 
отырып, мақұлдансын.

4. Қазақ терминшілері қауымдастығы терминтану жэне салалық 
терминологияны дамыту барысындағы жұмыстар мен мәселелерді 
зерделей отырып, тиісті іс-шаралар жоспарын әзірлеп, нақты жобалар 
бойынша ұсыныстар берсін.

Мемлекеттік терминология
комиссиясының төрағасы М. Құл-Мұхаммед

Мемлекеттік терминология
комиссиясының хатшысы Т. Алпысбаев

4



Т е р М И Н О Л О Г И Я Л Ы Қ  2009

№ 4  ХаӨаршы

2009 жылғы 18 қарашадағы ҚР Үкіметі жанындағы 
Мемлекеттік терминология комиссиясының бекіткен 

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі 
Жалпы бөлімі ұсынған терминдер мен сөз тіркестері

р/н Үсынылған терминнің Мемтерминкомның
орыс тіліндегі атауы бекіткен иусқасы

1. процент ІЫ И Ы І

2. принцип қағидат
3. процесс үдеріс
4. миропорядок/ әлемсипат

мироустройство әлемқалып
(.экономический миропорядок,
пятиполюсный миропорядок, 
нефтяной миропорядок)

5. нагрудной знак төсбелгі
6. денежное довольствие ақшалай жабдықталым
7. полевое довольствие далалық жабдықталым
8. вещевое довольствие мүліктік жабдықталым
9. прорывные проекты серпінді жобалар
10. секрет жасырым
11. тайна қүпия
12. резюме түйіндеме
13. пропорциональный барабар
14. адекватный сайма-сай
15. идентичный тақылеттес
16. эксплуатация

(эксплуатационная мощность)
1. қанау (саяси)
2. пайдалану (тех.)

17. постамент түғыр
18. флюгер желбағар
19. шпиль сүмбі
20. аукцион бәссауда
21. прозрачность (саяси) ашықтық
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2009  Т е р м и н о л о г и я л ы қ

Хабаршы №4

Орталық Азиядағы және Қазақстандағы МісговоЙ Согрогаііоп 
фирмасының ресми өкілі болып табылатын 

«МісговоЙ Қазақстан» ЖШС-нің дайындаған компьютерлік 
терминдердің қазақша-орысша-ағылшынша сөздігі

МІСГ080Й ОШсе 14 (келесі нұсқасы 2007 нұсқасынан 
қейін іске қосуға арналған АТ терминдері сөздігі)

#
Ағылшынша

иусқасы
Орысша
нусқасы

Қазақша
нұсқасы ¥сыныс

А һуаув М оұе 
§а11егу

ж ы лж ы ту
1

галерея правил 
перем ещ ения

ереж елерін ің
ж иы нты ғы

2 а п іт а ііо п  еіТесі эф ф ект анимации аним ация эсері

3
А п іт а ііо п
Раіпіег

анимация 
по образцу

үлгі бойы нш а 
аним ация

4 а п іт а ііо п  зіуіе стиль анимации аним ация стилі

Аііепсіее/
список қаты суш ы лар

Қатысушы™ 
лар мен 
қабылдан 
алушылар- 
дың тізімі

5
К есіріеп і ЬІ8і

участников и 
получателей

мен алуш ы лар 
тізім і

А и іо -С о тр іе іе кэш
6

С асһе автозавершения
автоаяқтау кэш ы

7
Васк§гоипс1
Я ето ү а І

удаление фона өңді жою

8 Ьгапсһ ветвь тарм ақ

9
Вгоасісазі 81іс1е

ш ироковещ а-
кең тараты латы н

8Һосү
тельны й показ 
слайдов

слайд көрсетіл ім і

10
саісиіаіесі
т е іг іс

вы числяем ая
м етрика

есептелетін
м етрика

11 со-аиіһогіп§ соавторство
бірлескен
авторлы қ

Қосалқы
авторлық

12 сопіасі §гоир группа контактов істес кісілер тобы
Серіктестік- 
тер тобы
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№ 4  Х а б а р ш ь і

определение мазмун көлем ін  
аны қтау13 сопіепі 8Соріп§ объема

содерж им ого

14 сопуегзаііоп беседа эңгім елесу

15 сгуріо а§і1ііу
криптограф и- 
ческая гибкость

криптограф ия- 
лы қ икем ділік

16
сгуріо§гарһіс
а§і1ііу

криптограф и- 
ческая гибкость

криптограф ия- 
лы қ икем ділік

17
диаграм м а деректер
данны х диаграм м асы

18
П аіа Ехесиііоп 
Ргеүепііоп

предотвращ ение
вы полнения
данны х

деректердің
оры ндалуы н
болды рмау

19
сіесотрозіііоп
ігее

деком позицион- 
ное дерево

деком позиция- 
лы қ дерекнам а

20 Б Е Р
предотвращ ение
вы полнения

деректердің
оры ндалуы н

данны х болдырмау

21 Ос8І§пег конструктор құрасты рғы ш

ЕШ сіепі Ғ ііе эф ф ективная ф айлдарды  ти ім ді
файлдарды
тгмімтіі

Тгапзіег передача файлов ж іберу жолдау

23
Епһапсесі Ғііе 
В іоск

блокировка
файлов

ж ақсарты лған  
ф айлдар кұрсауы

средство
піш індер

24
Ғогш  Ьіһгагу 
И К Ь  Кераіг 
Тооі

восстановления
ЕҒКЕ-адресов

кітапханасының 
ІІК Т -м екенж ай- 
лары н  қалпы на

библиотеки форм
келтіру құралы

25 ІІ122Ш§
подача случайны х 
данны х

кездейсоқ 
деректер беру

средство работы  
с докум ентам и 
Сігооұе

О гооуе

26
С гооуе қуж аттары м ен
В о си теп ія  Тооі ж ум ы с ж асау 

құралы

һурегііпк Ьох27 поле гиперссы лки еренсілтем е өрісі
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2009 Т е р м и н о л о г и я л ы қ

Хабаршы №4

28 і§поге игнорировать елемеу

29 ІпГоРаГһ Ғ о г т  
\УеЬ РагГ

веб-часть формы  
ІпГоРаіһ

ІпГоРаіһ піш інінің 
веб-бөлігі

30 ІпзегІ
Зсгеепзһоі

вставка снимка 
экрана

бейнебет 
суреттерін  қою

Экран
суреттерін
қосу

31 І і е т  Каііп£8 оценки элем ентов
элем енттер
бағалары

32 Ьазег Роіпіег лазерная указка лазерлік  меңзер

М ІС Г 080Й

33 ОГйсе
В осш пспі
С асһе

кэш  документов 
МісгозоГі ОГйсе

Місго8оГі ОГйсе 
қ р к аттар ы  кэш ы

34 ОГйсе А иіо- 
КеуІ8Іоп8

автоматическое 
создание 
редакций 
докум ентов ОГйсе

ОГйсе
кұж аттары ны ц
автоматты
өңдеулері

35

ОГйсе 
ЗһагеРоіпі 
8егұег 8 іаіе 
Зегұісе

служ ба состояний 
сервера ОГйсе 
8һагеРоіпі

ОГйсе 8һагеРоіпі 
сервері күйінің  
қы зметі

36 рісіиге Ьиііоп
кнопка-
изображ ение

кескін  түйм еш ік

37 Р ер іу  А11 ответить всем бэріне ж ауап беру

38 гип і і т е время выполнения орындау уақыты

39 весііоп раздел тарау

40 8ііе  С ііепі клиент узла торап түты нғы ш ы

41 Та§8 теги тегтер

42 В РМ И ВРМАГ В РМ К

43
Ви8Іпе88 Ргосе88
Мойе1іп§
М оіаііоп

нотация ВРМ Ы ВРМЫ нұсқауы

44 С йскО псе С ІісЮ п се С И сЮ псе

45 СИскОпсе
признак
докум ента

қүж ат
ұқсатқы ш ы
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46
О осш пспі ГО 
Ьоокир ІЖ Ь

адрес зап роса 
по признаку

ісұжат ұксагқышы 
бойы нш а сұрату

докум ента мекенж айы

47 сіоси теп і зеі набор докум ентов құж аттар ж инағы

48
Огор ( Ж библиотека- тарату
ЬіЬгагу распределитель кітапханасы

49
Іпісгіасе

всплы ваю щ ие
тілдесу  қалқы м а

ЗсгеепТірк
подсказки
интерф ейса

сөзкөм ектері

ОШ се Ғііе
Л/яіігіяЬ г>п50

проверка фаилов 
ОҒЯсе

О ІІісс ф аилдары н 
тексеру

51 Р гоіесіеё У іе\\7
защ ищ енны й
просм отр

қорғалған  көрініс

ЗһагеРоіпі подсистем а 8һагеРоіпі
52 М аіпіепапсе обслуж ивания қы зм етін ің  іш кі

Еп§іпе 8һагеРоіпі ж үйесі

53 8ре11іп§ 8ег\'ісс
орф ограф ическая
служ ба

ем ле қы зметі

всплы ваю щ ие
м этінд ік  қалқы м а 
сөзкөмектер

54 Техі ЗсгеепТірз текстовы е
подсказки

55 1гап8Іііоп 8іу1е стиль переходов өту м энері

всплы ваю щ ие тілдесудің

56 Іпіегіасе
ЗсгеепТірз

подсказки
интерф ейса

аудармалы
қалқы м а

с переводом сөзкөм ектері

57
Тгапзіаііоп Техі

всплы ваю щ ие 
текстовы е 
подсказки 
с переводом

м этіндік
аудармалы

сөзкөмектер

58
Тпі8іесі
Б о с и т е п із

надеж ны е
докум енты

сенім ді құж аттар

59 аЬзоІиіе ІЖ Ь абсолю тны й ІЖ Ь
мекенж айы

60
проверка түпнұсқалы қ

а.и11ібіі1іса,1юіі
подлинности растам а

61
саіепсіаг
іп іо гта ііо п

инф орм ация
календаря

күнтізбе
м элім еттері
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Хабаршы № 4 з ш ш я т Ш ш

62 сііепі
арріісаііоп

клиентское
прилож ение

тұты нғы ш ты қ
бағдарлам а

63 В еіагш Беларусь Беларусь

64 ассезз сопігоі 
1І8І

список управления 
доступом

қаты насты  
басқару тізім і

65 сиггепі текущ ий ағы м дағы

66 (іізріау отображ ать көрсету

67 ВізіпЬиІіоп ЬІ8І
С писок

Тарату тізім і
распределения

68 епсі сіаіе дата заверш ения аяқталу  күні Аяқталу
Топтар
деңгейі69 §гоир ІсуеІ

уровень
группировки

топ деңгейі

70 ІпЬох Входящ ие К іріс

71 Ме88а§е Восіу текст сообщ ения хабар мэтіні

МІСГ080ІІ
М М С  басқару 
консолі

72 М а п а§ е теп і
С опзоіе

консоль
управления М М С

73 т і§ г а іе перем ещ ать тасы м алдау

74 Б у п а т іс  Ііпк 
ІіЬгагу

О Ь Ь -ф айл
динам икалы қ
құрасты ру
кітапханасы

75 оЬ]есі тосіеі модель объекта ны сандар үлгісі

76 орііоп Ьиііоп переклю чатель аж ы рата қосқы ш
Ауыстырып
қосқыш

77 И сходящ ие

78 Заке Кесіріепів 
ЬІ8І

С писок надеж ны х 
получателей

Қауіпсіз 
алуш ы лар тізім і

79 ргоху зегуег прокси-сервер прокси-сервер

80 8 аіе  Ьепсіегз 
ЬІ8І

С писок надеж ны х 
отправителей

Қауіпсіз
ж іберуш ілер
тізім і

Қауіпсіз 
жолдаушы- 
лар тізімі

81 пеішогк п а т е сетевое название ж еліл ік  атау

82 ахІ8 ось ось озек
83 асЫгезз адрес м екенж ай
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84
зо тео п е@
е х а т р іе .с о т

ргоуегка@
е х а т р іе .с о т

іек8еш @ ехатр1е.
с о т

85 з у з іе т
ас1тіпІ8Іга(ог

систем ны й
Ж үйелік экімш і

администратор

86 \ҮеЬОАУ
протокол \ҮеЬОАУ тілдесу
\У еьи а у тэсіл і

87

Ыпііесі 
К іп ^с іот  
оГОгеаГ Вгііаіп 
апсі НогГһегп

С оединённое
К оролевство

Ұ лы британия 
ж эне С олтүстік

В еликобритании 
и С еверной

И рландия Қ үрам а

Ігеіапсі И рландии
К орольдігі

88
С ейш ельские

8еусһе11е8
острова

С ейш ел аралдары

89 гетіпсіег напом инание еске салғы ш

90
еігіиаі ргіуаіс 
пеішогк

виртуальная 
частная сеть

ауани жеке желі

и



2009  Т е р м и н о л о г и я п ы қ

Хабаршы №4

Місго80Й ОШсе 14 (келесі нускасы 2007 нұсқасынан кейін іске 
қосуға арналған АТ терминдері сөздігі)

#
Ағылшынша

нұсқасы
Орысша
нусқасы

Қазақша
нұсқасы ¥сыныс

1
Регзопаі
Іп іоппаііоп
М апа§ег

диспетчер  личны х 
сведений

ж еке ақпаратты  
басқаруш ы

2 гесіігесі перенаправить бағы ты н өзгерту

3 еұспі 1о§§іп§
ведение ж урнала 
собы тий

оқиғаларды  
ж урналға тіркеу

4 1о§§іп§ ведение ж урнала ж урнал ж үргізу

5 8е88ІОП сеанс сеанс

6 іп а саіі
говорю  по 
телеф ону

қоңы рау
ш алудам ы н

7 уоісе т а і і голосовая почта дауы сты қ пош та

8
іп8іапі те8 8 а§ е  
8С88ІОП

сеанс обмена 
мгновенны м и 
сообщ ениям и

ж едел хабар 
сеансы

9 ІМ ІМ ІМ

10 іпзіапі те8 8 а§ е
м гновенное
сообщ ение

ж едел хабар

11 сопіегепсе саіі конференция конф еренция

12 ТСР протокол ТСР Т С Р хаттамасы

13 рагіісірапі 1І8і список участников
қаты суш ы лар
тізім і

14 асіёгсвв Ьоок адресная книга м екенж ай кітабы

15 8іаіи8 аіегі
оповещ ение о 
состоянии

күй  ж өніндегі 
ескерту

16
сопуегзаііоп
зійуесі

тем а беседы сұхбат тақы ры бы

17 К о іііу уведомить хабарлау

18 ргезепсе присутствие болу қатысу

19 РГОҮІ8ІОП
подготовить к 
работе

дайы ндау
Жүмысқа
дайындау

12



Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2009

№ 4  Хабаршы

20 уоісе саіі ГОЛОСОВОЙ ЗВОНОК
дауы сты қ
қоңы рау

21 аүаіІаЬіІііу достугіность қолж етім ділік

22 8ІаІи8 состояние күй статус

23
сопіасі
іп & гта ііо п

контактны е
данны е

істес кісі 
мэлім еттері

Серіктестер
мәліметтері

24
уісіео
сопуегзаііоп

видеобеседа бейнесұхбат

условия
лицензионного

М ІС Г 080Й
М ІС Г 0 8 0 ІІ

соглаш ения на 
использование 
програм м ного 
обеспечения

бағдарлам алы қ
25 8оіі\уагс 

Ь ісепзе Т е гтз
ж асақтам асы ны ң
лицензиялы қ

корпорации
М айкрософ т

келісім  ш арттары

26 зиЬзсгіЬе подписаться ж азы лу

27 рагіісірапі участник қаты суш ы

28 т а і п  \уіпс1о\у главное окно негізгі терезе

29 Віоскесі заблокирован құрсауланған

30 аіегі оповестить ескерту

31 іопуагсі
переадресовать,
перенаправить

эрі қарай ж іберу

32 8ІР протокол 8ІР 8ІР  хаттамасы

оповещ ение,
33 аіегі

предупреж дение
ескерту

34 НоШ удерж ание үстау

35 сопіасі контактное лицо істес кісі серіктес
36 ассезз Іеуеі уровень доступ а қатынау деңгейі

37 е т о ііс о п см айлик
көңіл-күй
таңбасы

38 соппесііоп соединение қосы лы м

с о т т и п іс а ііо п з
зегүісе

служ ба
39 м гновенны х

сообщ ений

ЖСДСЛ (ЗсІИЛсІНЫО
қы зметі

13



2009 Т е р м и н о л о г и я л ы қ

Хабаршы № 4

40 И е  Ігапвіег передача ф айла ф айл ж іберу
Файл
жолдау

41 сопүегваііоп
іпүііаііоп

приглаш ение 
участвовать 
в беседе

сұхбатқа ш ақы ру

42 йіепсііу п а т е понятное имя оңай ат Түсінікті ат

43 т е е ііп §
рагіісірапі

участник собрания
ж иналы сқа
қаты суш ы

44 раічісірапі участник қатысуш ы

45 сһаі разговор сұхбат

46 §гоир п а т е имя группы топ аты

47 Епіегргізс Уоісе 
сііепі

клиент Епіегргізе 
Уоісе

Епіегргіхе Уоісе 
тұты нуш ы сы

48 ипісІепіШесі
саііег

неопознанны й
звонящ ий

таны лм аған  
қоңы рау ш алуш ы

49 һапсһеі трубка телеф он  тұтқасы

50 ассері принять қабы лдау

51 геріу ответ жауап

52 Іоһһу «зал ож идания» қабы лдау бөлім і

53 саііег звонящ ий қоңы рау ш алуш ы

54 апзм^ег ответить жауап беру

55 Та§ Гог Ргезепсе 
Аіегіз

П олучать 
оповещ ения о 
присутствии

Болу ж өніндегі 
ескерту таңбасы

Қатысу
жөніндегі
ескерту

56 с1с1е§аіе делегат делегат

57 саіі 1о§8 ж урналы  звонков
қоңыраулар
ж ұрналы

58

С опіегепсіп§ 
АсМ-іп Гог 
М ісгозоГі ОГҺсе 
О иііоок

надстройка
конф еренц-связи
ДЛЯ МІСГ080Й
ОГйсе О иііоок

МІСГ080Й
ОГйсе О иііоок
бағдарламасының
конф еренциялы қ
байланы с
қонды рм асы

59 с1аіа-8һагіп§
8С88ІОП

сеанс совместного
использования
данны х

деректерді 
ортақ пайдалану 
сеансы

14
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Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2009

№4 Хабаршы

60 ёіа і іп т а п и а ііу
набрать на 
телеф оне вручную

қолмен теру

61 сііусоппесіесі разъединен аж ы раты лды

62 §гоир т е т Ъ е г член группы топ м үш есі

63 іп с о т іп §  ұ іёео входящ ее видео кіріс бейне

64 т а і п  ұісіео основное видео негізгі бейне

65
айспсіапі
С0П80ІС

консоль оператора оператор консолі

66 саіі §гоир группа звонков
қоңы рау ш алу

67 §гоир саіі групповой  звонок топты қ қоңы рау

68
сіеіауесі §гоир 
саіі

групповой звонок 
с задерж кой

кідіртілген 
топты қ қоңы рау

69 \үогкіп§ һоиг§ рабочее врем я ж үм ы с уақыты

70 гіп§ издавать сигнал қоңырау

71 РІС  сопіасі контакт РІС РІС  істес кісісі
РІС
серіктесі

72
риЫ іс ІМ

ко н так тІМ
ІМ  істес кісісін ІМ серіктесі

сопіасі ж ариялау

73
риЫ іс іпзіапі 
тез8 еп § ег

контакт
общ едоступной
системы

ж алп ы ға ортақ 
ж едел хабар 
ж іберуш і істес

жалпыға
ортақ
жедел хабар
жіберуші
серіктес

сопіасі мі гіовснных 
сообщ ений

кісісі

74
О иі о£ ОШ се 
те88а§е

сообщ ение об 
отсутствии на

«О рны м да жоқ» 
хабары

рабочем  м есте

конф еренц-связь 
с телеф онны м  
подклю чением

Терш мелі
конф еренциялы қ
байланы с

75
Б іа і-Іп
СопҒегепсіп§

76
сопіегепсіп§ служ ба конф еренциялы қ
зегуісе конф еренц-связи байланыс қызметі

77 ргезепсе аіегі
оповещ ение о 
состоянии

болу ж өніндегі 
ескерту

қатысу
жөніндегі
ескерту

15



2009 Т е р м и н о л о г и я л ы қ

Хабаршы №ч і ш ш е т

Місго80Й Бупатісв СКМ 4.0 
іске қосуға арналған АТ терминдері сөздігі

# Ағылшынша
нусқасы

Орысша
нускасы

Қазақша
нусқасы

¥сыныс

1 (ШГО о с г о СГОГО үқсатқышы

2 ипіс]ие ісІепІіОег уникальны й
идентиф икатор

бір мэнді 
ұқсатқы ш

3 асііұе активны й белсенді

4 азупсһгопоиз
орегаііоп

асинхронная
операция

үндестірілм еген
амал

5 с а т р а і§ п кам пания науқан

6 с а т р а і§ п  і і е т элем ент кам пании науқан элем енті

7 с и з іо т іх е настраивать теңш еу

8 сіаіа һеісі поле данны х деректер өрісі

9 §гоир группа топ

10 іпасііуе неактивны й енж ар

11 ІоЬ задание тапсы рм а

12 теіас іа іа м етаданны е м етадеректер

13 ріреііпе конвейер конвейер

14 р1и§-іп подклю чаемы й
модуль

қосы латы н
модуль

15 ргорегіу свойство сипат

16 Ооегу запрос сұрау

17 8ІС С тандарты  сала- 
лы қ сы ны птам а

18 8(апсіагс1
Іпсішігіаі
С1а88Ійса(іоп

С тандарты  сала- 
лы қ сы ны птам а

19 киЬкісІіагу дочернее
подразделение

енш ілес бөлім ш е

16



Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2009

№ч Хабаршы

20 \УеЪ сііепі: веб-клиент веб-тұты нғы ш

21 геяиіі зеі результирую щ ий
набор

сұрау нэтиж есі

22 азупсһгопоиз асинхронны й үндестірілм еген

23 еүепі һапсііег обработчик
собы тий

оқиғалар
өңдегіш і

24 М И І Раск пакет
многоязыкового
интерф ейса
пользователя

көп тілді 
пайдалануш ы  
тілдесуінің  
бумасы

25 МиҺі1іп§иа1 
ІІзег Іпіегіасе 
Раск

пакет
многоязы кового
пользовательского
интерф ейса

К өп тілді 
пайдалануш ы  
тілдесуінің  
бумасы

26 а с іш іу действие эрекет

27 Ьіі8Іпс83 асііуііу деловая
активность

іскерлік әрекет Іскерлік
белсенлілігі

28 с о т р е іііо г конкурент бэсекелес

29 ехіепсіесі
а т о и п і

полная сум ма толы қ баға

30 оррогһіпііу возмож ная сделка м үм кіндік

31 аііо ітсп і; іуре принцип расчета қы зметке 
қаты нас түрі

Есептік
принциптер

32 сазе обращ ение іс

33 сопіасі контакт істес кісі серіктес

34 си з іо т с г клиент тұты нуш ы

35 с и з іо т е г  зегуісе 
гергезепіаііус

представитель 
отдела обслуж и-

түты нуш ы ға 
қы зм ет көрсету

вания клиентов
представитель
Ц ентра
информ ационной

өкілі

поддерж ки
клиентов

17



2009 Т е р м и н о л о г и я л ы қ

Хабаршы №4

36 С 8К представитель 
отдела обслуж и- 
вания клиентов 
представитель 
Ц ентра
инф орм ационной
поддерж ки
клиентов

туты нуш ы ға 
қы зм ет көрсету 
өкілі

37 1'геі§һ11еті8 условия поставки ж еткізу
ш арттары

38 огсіег заказ тапсы ры с

39 8І1е т а р карта веб-узла торап картасы

40 сопігасі контракт келісім -ш арт

41 Асіуапсссі Ғіпсі расш иренны й кеңейтілген
поиск іздеу

42 А ііо ітеп ік
К е т а іп іп §

остаток қалды қ

43 А П о ітеп із  Иаесі использовано пайдаланылғаны

44 А ггіуссі прибы л келген қ о с ы л ғ а н

45 Ьазс ипіі базовая единица негізгі
изм ерения өлш ем бірлік

46 Ъи8Іпе88 сі 0 8 сіге нерабочий день қы зм ет етпейтін  
күндер

47 Визіпезв Ш іі  
8ейіп§8

парам етры
подразделения

бөлім
парам етрлері

48 сопігасі Ііпе строка контракта келісім -ш арт
жолы

49 Йвсаі регіой ф инансовы й
период

қарж ы  кезеңі

50 іпуоісе счет есеп-ш от

51 с]иапіііу 8СІІІП2 
орііоп

варианты  продаж сату нүсқасы

52 геіаііопзһір гоіе роль
в отнош ениях

қарым-
қатынастар р ел і

18



Т е р м и  Н  0 Л  0 Г  И Я  П Ы  Қ  2009
№« Хабаршы

53 8уПСҺг0 П0118 синхронны й үн дестір ілген

54 ргосіисі са1а1о§ каталог продукции өнім  каталогы

55 т е т һ е г м үш е, қатысушыуЧ<іСТНИК

56 8иЬ8СГІр1ІОП подписка жазылым

57 кіі комплект ж инақ

58 ваіез р іреііп е канал продаж сату арнасы

59 ріреііпе п р оц есс продаж сату үр д іс і

60 ипзһаге отменить общ ий ортақтасуды
доступ болды рмау

61 іп уоісе накладная ж өнелтпе қүжат

62 \үогкһо\ү бизнес-правило іскери ереж е

63 сіізсоипі скидка ш егерім

64 с іо си т еп і Іуре тип докум ента қүжат түр і

65 з у з іе т  еуеп і си стем н ое собы тие ж үйелік  оқиға

66 8ІС  сосіе код отрасли Стандартты
салалық
сыны птама коды

67 8іапсіагс1
Іпсіизігіаі

код отрасли Стандартты
салалық

С іаззійсаііоп сыны птама коды
сосіе

68 а ііо іт е п і вы деленны й объем бөлінген  көлем

69 ЬІІІ-ІО аСІСІГС88 адрес выставления  
счета

есеп-ш от
шығару
мекенжайы

70 рагепі Ьиаіпевв головное бас бөлім ш е
ипіі подразделен ие

71 зегұісе а с ііү ііу дей стви е сервиса қызмет әрекеті

72 ореп открыто ашық

73 диеие список ож идания кезек т ізім і
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2009 Т е р МИН 0 Л 0 г и я л ы қ

Хабаршы М2 4

74 гевоіуе разреш ать ш еш у Рұқсат ету
75 $иЪ]ес1 Іхее дерево тем тақы ры птар

дерекнам асы

76 та$ һ и р составное
прилож ение

құрам а
бағдарлам а

77 \уеЪ арріісаііоп гибридное гибридтік
һуЪгіН веб-прилож ение веб-бағдарлам а

78 Ніуівіоп отделение бөлім

79 іпуоісе ргосіисі продукт для счета есеп-ш от өнім і

80 асііүаіе сделать активны м белсендіру

81 Адсігезз № ш іе название м екенж ай атауы

82 Ъа$е 1ап§иа§е базовы й язы к негізгі тіл

83 Ъа$е герогі предопределенный негізгі есеп
отчет

84 Б ауя  Ме§1ес1е<і пропущ енны е дни бос ж іберілген 
күндер

85 сіиріісаіе
сіеіесііоп

поиск
повторяю щ ихся
данны х

қайталанаты н 
деректерді іздеу

86 сіігесііоп сосіе код направления бағы т коды

87 йгзі п а т е имя аты

88 1а$і п а т е фямиггия т^гі

89 $иЪ$іііиіе
ргосіисі

зам енитель
продукта

өнім ді оры н 
басуш ы

өнімді
алмастыр-
ғыш

90 $иЪ$іііиіе зам енитель оры н басуш ы Алмастыр-
ғыш

91 $у$іет;іоЪ систем ное задание ж үйелік
тапсы рм а

92 іах налог салы қ

93 зиЪ-ассоипі дочерняя енш ілес үйы м
организация
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Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2009

№ 4  Хабаршы

94 Тіш е Ой" выходные дем алы с күндер

95 8иЬогсІіпа1е
гесогсі

подчиненная
запись

бағы ны ш ты
ж азба

96 А п п ои п сетеп і объявление хабарланды ру

97 Ьий§еі аііосаіесі вы деленны й
бю дж ет

бөлінген бю дж ет

98 с а т р а і§ п
гекропзе

контракт 
от кам пании

науқанға жауап Науқандық
келісім-шарт

99
\У ІП  Ь 0 8 8 и потери при 

конкуренции
ж ағдайы ндағы  
үту  ж эне
ш ы ғы ндану

100 сопігасі асісігезз адрес по контракту келісім -ш арт
бойы нш а
мекенж ай

101 С озі Іпсгеазе повы ш ение
стоимости

құнны ң артуы

102 Ғ оіклұ  Ыр дальнейш ие кейіыгі әрекеттер
действия

103 Іпуоісе ГО номер счета есеп-ш от нөмірі

104 М ІС Г 080Й  С КМ  
БаіаЪ азе РгоЫ е 
ХҮіхагё

мастер проф иля 
использования 
базы данны х

М ісгозой  С КМ
дерекқоры н
қолдану

М ІС Ю 80Й  С КМ проф илін ің
ш ебері

105 М ісгозой  С КМ  
Іт р іе т е п іа ііо п  
Сиісіе

руководство 
по внедрению  
М ісгозой  С КМ

М ІС Г 080Й  

С КМ  ендіру 
нұсқаулығы

106 М ІС Г 080Й  

В у п а т іс в  С КМ  
О аіа М і§гаііоп

средство перен оса 
данны х М ісгозой  
О у п а т іс з  С КМ

М ІС Г 080Й  

О у п а т іс з  СКМ  
деректерін

Тооі ауы сты ру
құралы
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107 МІСГ080Й
О у п а т іс з  С КМ  
ОШ се сііепі 
сопй§игаііоп 
\¥Ігагсі

м астер настройки  
клиента О ій се
ДЛЯ МІСГ080Й
Б у п а т іс з  С К М

МІСГ080Й 
Б у п а т іс з  
С К М  ОШ се 
тұты нуш ы ны  
түрлендіру
ш ебері

108 Оүеггісіе Ргісе переопределить
цену

бағаны  алды н 
ала аны қтау

109 оуеггісіе переопределить алды н ала
аны қтау

110 рагепі ассоипі головная
организация

бас ұйы м

111 зіпеіе Іапциайе язы ковой пакет бір т ілдік  бума
раск для одного язы ка

112 8Ь Р язы ковой пакет 
для одного язы ка

бір т ілдік  бума

113 з а т р іе  сіаіа 
суіхагсі

м астер прим еров 
данны х

деректер
үлгілерін ің
ш ебері

114 8пар8Іюі определение лезде түсіру
сіейпіііоп м ом ентального аны қтам асы

снимка

115 Рһопе С аіі звонок телеф он
қоңы рауы

116 ргісе 1І8І і і е т позиция
прайс-листа

прайс-лист
элементі

117 ргосіисі ГО артикул өнім  артикулы

118 р ге-й е і§һ і стоим ость 
без поставки

ж еткізуге дей інгі
а т о и п і кұн

119 &еі§һі стоим ость
поставки

ж еткізу құны

120 геавоп ГО код причины себеп нөмірі

121 с а т р а і§ п
асііү ііу

действие кам пании науқан эрекеті
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122 рагепі ріскіійі родительское поле 
вы бора

ата-аналы қ 
таңдау тізім і

Тектік
таңдау

123 \үогкі1о\у зіер ш аг бизнес- іскери ереж е
правила қадамы

124 \угііе-іп ргосіисі вписанны й
продукт

енгізілген өнім Қосылған
өнім

125 о\упегзһір тип собственности м енш ік түрі

126 Зһо\у Т іт е  Аз отображ ать врем я уақы тты  көрсету
как тәсілі

127 ріскіізі поле вы бора таңдау тізім і

128 М ісгозой  
Б у п а т іс з  СКМ

М ісгозой  
Е у п а т іс з  С КМ

М ісгозой  
ІЗ у п ат іс з  СКМ

кіу е Ь іуе Ь іуе

129 \уогк£о \ущ Ь задание
бизнес-правила

іскери ереж е 
тапсы рм асы

130 рагепі Ьизіпезз головное
подразделение

бас бөлім ш е

131 т а гк е ііп §  іізі маркетинговы й . маркетингтік
список тізім

132 Заіез продаж и сауда

133 Заіез Ғогсе 
А и іо т а ііо п

автоматизация 
работы  отдела

сату бөлім інің
ж ұм ы сы н
автоматтанды рупродаж

134 Е -т а іІ  Коиіег 
С опй§игаііоп

мастер настройки  
почты

электронды қ 
пош та теңш еу

Электрон- 
дық пошта

\УІ2 агсі ш ебері реттеу
шебері

135 си з іо т е г клиент түты нуш ы

136 Оепегаі общ ие сведения Ж алпы
м элім еттер

137 зиЬ-сопіасі дочерний контакт енш ілес істес 
кісі

Еншілес
серіктес
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ЖаӨаршы №4 шш

138 Висіцеі
АПосаІесІ

вы деленны й
бю дж ет

бөлінген бю дж ет

139 епіііу объект ны сан

140 Ьі11іп§ асісігсйй 
іп й г т а і іо п

сведения об адресе 
для вы ставления 
счетов

есеп-ш от
мекенж айы
ақпараты

141 ассоипі питЪ ег код организации ұйы м коды

142 Ви8ІПС88 Рһопе рабочий телеф он іскери телеф он

143 Н еаііһ  М опііог м онитор
работоспособ-

ж ұм ы сқа
қабілеттіл ік

ности м ониторы

144 0\үпег8һір тип собственности м енш ік түрі

145 огсіег ГО номер заказа тапсы ры с нөмірі

146 сиггепі со§і текущ ая стоим ость ағы м дағы  қүны

147 Ғоііош-ир
асііү ііу

дальнейш ее
действие

кейінгі әрекет

148 СгІоЬаІ глобальны й ғалам ды қ

149 о\упег ответственны й ж ауапты

150 регсепі т а г § іп процент марж и м арж а пайы зы

151 регсепі т а г к и р процент наценки үстем е баға 
пайы зы

152 регсепі оГ 1і§і процент от цены қүн пайызы Б аға п айы зы

153 ігі§§ег еүепі собы тие-триггер триггер-оқиға

154 ти іііси ггеп су многовалю тны й көпвалю та к в п в а л ю т а -
л ы қ

155 ти іііси ггеп су м ноговалю тны е көпвалю та к өпвал ю та-
Геаіиге возмож ности м үм кіндіктері л ы қ  м үм кін- 

дік тер

156 Рагепі: Сһіісі 
Визіпевз Ш іі8

подразделения 
и  дочерние 
подразделения

А та-ана: 
енш ілес іскери 
бөлім ш елер

Т егі:
е н ш іл ес
іск ер и
б о л ім ш ел ер
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157 рагепі с ш іо т е г родительский
клиент

ата-ана
тұты нуш ы сы

Тектік
тұтынушы

158 Ь іпе І і е т  Огсіег заказ позиции жол элем ентінің
строки тапсы ры сы

159 зесопсіагу
с и з іо т е г

дополнительны й
клиент

қосы м ш а
тұты нуш ы

160 8іа1е/Ргоуіпсе область, облыс/аудан
республика, 
край, округ

161 8сһес1и1е расписание кесте

162 а и іо т а ііс автоматическое автоматты іскери
\уогк(1о\у бизнес-правило ереж е

163 А с і т і у
Ргора§аііоп

распределение
действий

эрекеттерді
тарату

164 В иік Оеісііоп массовое удаление ж аппай жою

165 В иік В иріісаіе массовое қайталам а
Б еіес ііо п обнаруж ение

повторяю щ ихся
записей

ж азбаларды  
ж аппай жою

166 В иік  Е -т а іІ массовая рассы лка
электронной
почты

электронды қ 
пош там ен 
ж аппай ж іберу

Электрон- 
дық пошта- 
мен жаппай
жолдау

16/ О иріісаіс 
О еіссііоп Киіе 
РиЫ ісаііоп

публикация
правила
обнаруж ения
повторяю щ ихся
записей

қайталам а 
ж азбаларды  
табу ереж елерін 
ж ариялау

168 Іт р о г і  Ғ ііе 
Рагзе

анализ ф айла 
импорта

импорттау 
файлы н талдау

Импорт
файлын
талдау

169 М аісһ  Сосіе 
Іірсіаіе

обновление кодов 
сопоставления

салы сты ру 
кодын ж аңарту

170 8 р М  Б а іа  
С оііесііоп

сбор дан ны х 8 0 М 8 0 М  деректерін  
ж инақтау
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Хабаршы №4

171 Т гап яіогт  Рагзе анализ
преобразования

түрлендіру
талдауы

172 Ьгапсһ е іе т е п і элем ент ветвления тарм ақ элементі

173 Ьгапсһ ветвление тарм ақ тармақтану

174 оп-сіетапсі
\үогкйо\у

бизнес-правило с 
запуском вручную

қолм ен ж егілетін  
іскери ереже

Қолмен 
қосылған 
іскери ереже

175 сһіМ  \уогкйо\у дочернее
бизнес-правило

енш ілес іскери 
ереж е

176 \уогкйо\у
іе т р іа іе

ш аблон
бизнес-правила

іскери ереж е 
үлгісі

іскери ереже 
шаблоны

177 \уаіі сопсііііоп условие ож идания күту  ш арты

178 оіһепуізе
еіегпепі

альтернативны й
^ттемент

балам а элем ент

179 \уогкйо\у условие іскери ереж е
СОПСІІІІОП бизнес-правила ш арты

180 \уогкйо\у орііоп парам етр
бизнес-правила

іскери ереже 
парам етрі

181 рагаііеі Ьгапсһ параллельная ветвь параллель тармақ

182 \уогкйо\у 8іа§е стадия
бизнес-правила

іскери ереже 
кезеңі

183 8іа§е стадия кезең

184 \уогкйо\у асііоп действие
бизнес-правила

іскери ереже 
эрекеті

185 сіаіа т а р сопоставление
данны х

деректерді
салы сты ру

186 йопуагсі т а іІЬ о х почтовы й ящ ик 
для пересы лки

қайта ж іберу 
пош та ж эш ігі

187 Керогі АҮігагй м астер отчетов есептер ш ебері

188 Р іа і іо г т  Зегуег 
Коіе

роль сервера 
платформы

тұғы р серверін ің  
рөлі

189 А рріісаііоп  
8егуег гоіе

роль сервера 
прилож ений

бағдарлам а 
серверін ің  рөлі
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190 герогі 8І£па1иге подпись отчета есеп  қолтаңбасы

191 0гі11-1:һгои§һ
герогі

детализированны й
отчет

егж ей-тегж ейлі
есеп

192 зиһ-герогі влож енны й отчет кірістірілген
есеп

193 Е -та і1  Коиіег
сопй§игаІіоп
ргоШе

проф иль
настройки
марш рутизатора
электронной
почты

Э лектронды қ 
пош та жол 
ж оспарлағы - 
ш ы ны ң теңш еу 
профайлы

Электрон-
дық
пошта жол
жоспарла-
ғышының
реттеу
профайлы

194 оррогШ пііу
геіаііопзһір

отнош ение 
с клиентом

тұты нуш ы м ен
қары м -қаты нас

195 епіііу отнош ения ны сандар
қатынасы

Элементтер
қатынасыгеіаііопкһір элементов

196 һокіесі разм ещ енны й орналастырылған

197 таісһсосіе код сопоставления іздеу коды

198 сііепі ехіепкіоп 
сопігоі

элемент управления
расш ирения
клиента

тұтынушытты 
кеңейтуді 
басқару элем енті

199 сііепі ехіепзіоп расш ирение
клиента

тұты нуш ы ны
кеңейту

200 даіа сепіег центр обработки  
данны х

деректерді өңдеу 
орталы гы

201 сіесіагаііүе
■\уогкйо\ү

декларативное
бизнес-правило

ж арияланаты н 
іскери ереже

202 р1и§§аЫе
аиіһепіісаііоп

модульная
проверка

модульдік
түпнұсқалы қ

подлинности растам а

203 луогкйоду
йейпіііоп

определение
бизнес-правила

іскери ереже 
аны қтам асы

204 \уогкйо\у роіісу политика
бизнес-правила

іскери ереж е 
саясаты
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205 \¥Огк(1о\ү активация іскери ереж ені
асііүаііоп бизнес-правила белсендіру

206 \\'огкЛо\\' действие іскери ереж е
асііү ііу бизнес-правила эрекеті

207 \үогкйо\\' регистрация іскери ереже
ге§І8Іга1іоп бизнес-правила тіркем есі

208 сүспі 1гате \\'о і'к инф раструктура
обработки
собы тий

оқиғаларды
өңдеу
инф рақұры лы м ы

209 ти ііііеп ап су архитектура 
обслуж ивания 
одним экзем пля-

көптиістілік

ром прилож ения 
нескольких
разверты ваний

2 1 0 ти ііііе п а п і поддерж иваю щ ий көптиісті
архитектуру
обслуж ивания
одним экзем пля-
ром  прилож ения
нескольких
разверты ваний

2 1 1 Оқиғадан
кейінгі

рові-еуепі собы тие 
п осле операции

оқиғадан  кейінгі

2 1 2 ргс-еүепі собы тие 
до операции

оқиғаға дейінгі

213 рагііаі сіааз разделяем ы й класс бөлінетін  сы ны п

214 сіі8Іо т с г взаим оотнош ения гұты нуш ы мен
геіаііопйһір с клиентам и қары м -қаты нас

215 оп-ргетізей локальны й ж ергілікті
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- і ,

ТЕРМИНОЛОГИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ, 
ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ, 

ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

Хабаршының бұл айдарымен, филологияғылымдарының 
докторы, профессор Шерубай Құрманбайұлының «Қазіргі 
қазақ тіліндегі жаңа атаулардың жасалу жолдары мен баспа- 
сөзде қолданылуы», филология гылымдарыныц докторы, 
әл-Фараби ат. ҚазҮУ профессоры Б. Момынованың «Қазақ 
тіл біліміндегі лингвистикалық терминдерді қалыптастыру 
мәселесі туралы» деп аталатын мақалалары беріліп отыр.

Т г
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Шерубай Құрманбайұлы,
филология гылымдарыныц докторы,

профессор 
А. Байтүрсынүлы атындагы 

Тіл білімі институтының директоры

Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа атаулардың жасалу 
жолдары мен баспасөзде қолданылуы

Тәуелсіздік тұсында жасалып, қазіргі тілімізде қолданылып жүрген 
атауларды ең алдымен қазақтың өз сөздері мен қосымшалары негізінде 
жасалған жэне бір бөлігі қазақ сөзінен немесе қосымшалардан қалған 
бөлігі кірме сөздер мен қосымшалардан түратын будан (гибрид) атаулар 
деп екіге жіктеуге болады. Қазақтың төл сөздерін терминдендіру немесе 
сөзжасам тәсілдерін пайдалану жолымен жасалган атаулардың да, аралас 
түлғалы «будан» атаулардың да жасалу жолдарын тілдік тұрғыдан тал- 
дау өте маңызды. Тіліміздегі сөзжасам, терминжасам тәсілдерінің жэне 
сөз тудырушы жұрнақтардың қайсысы өнімділік танытқанын, керісінше, 
қай тэсіл мен қосымшалардың аз пайдаланылғанын, аралас тұлғалы 
сөздердің қалай жасалып жатқанын да анықтау қажет. Сол арқылы біз 
жаңа атаулар мен терминдердің баспасөздегі қолданысын, олардың 
жұртшылық тарапынан қабылдану деңгейін, бүгінгі баспасөздің термин 
қалыптастырудағы рөлін анықтай аламыз. Егер біз алдымен баспасөздегі, 
одан соң арнаулы салалардағы қалыптасып үлгерген жаңа атаулар мен 
элі қалыптасу үстіндегі жаңа қолданыстарды жиып-теріп, оларға тал- 
дау жасайтын болсақ, қазіргі сөзжасам, терминжасам үдерісінің жалпы 
бағытын, термин шығармашылығының бүгінгі жай-күйін нақты сипаттау 
мүмкіндігіне ие боламыз.

Қазіргі қазақ баепасөзіндегі қолданылып жүрген 
лексика-семантикалық тәсілмен жасалған жаңа сөздер

Бүгінгі баспасөз беттерінде кездесетін жаңа қолданыстардың 
бірқатары бұрынғы мағынасы кеңейіп, тарылып немесе мүлде басқаша 
жаңа магынаға ие болған тілімізде бұрыннан бар атаулар. Мұндай 
қолданыстардың арасында жаппай қолданысқа көшіп, тілде орныға
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бастағандары бар да, бірнеше балама атаулармен қатар қолданылып элі 
басымдыққа ие бола қоймағандары да бар.

Қазіргі баспасөзде тіліміздің түрлі лексикалық қабаттарынан дайын 
қалпында алынып, бірқатары бастапқы мағынасында, басым көпшілігі 
түрлі деңгейдегі мағыналық өзгерістермен қолданыс тауып жүрген агза, 
багам, даңгыл, дәргей, діл, жиек, кеден, кент, құэісат, мүрат, нарыц, ны- 
сан, ота, өңір, рәміз, рәсім, рәуіш, сардар, серке, содыр, түлек, тыгын, 
үжым, үйек, үрдіс, шатыр сынды сөздер кездеседі. Шығу төркініне 
үңілсек, бұлардың бір тобы қазақ тіліне ертеректе еніп, лексикалық 
қорымызга әбден сіңіп кеткендіктен, кірмелігі бірден байқала бермейтін 
араб-парсы сөздері болып шығады да, енді бірқатары байырғы өз 
сөздеріміз екендігіне көз жеткіземіз. Мэселен, агза, діл, қүэ/сат, мүрат, 
нарыц, нысан, рәміз, рәсім, рәуіш, шатыр тілімізге араб-парсы тілінен 
енген сөздер. Бұл сөздердің бірді-екілісі болмаса, басым көпшілігіне тэн 
ортақ ерекшелігі -  пассив сөздер қатарында болып, сирек қолданылып 
келгендігі. Архаизм, историзм қатарына еніп, о бастагы мағыналары 
мүлдем ұмытылып немесе көмескі тартып келгендері де бар. ¥ л т  тіліндегі 
термин шығармашылығына, қазақша сөз жасауга көңіл бөліне бастаган 
кейінгі 15-20 жыл көлемінде осындай қалтарыста қалып келген атаулар, 
көнерген сөздер мамандар назарына ілікті. Мысалы, дэргей, кеден, кент, 
цүжат, нысан, ота, рәміз, рәсім, рәуіш, сардар, үжым, үйек, үрдіс сөздері 
өте сирек қолданылып, мағыналары көмескі тарта бастаган атаулар еді. 
Олардың бастапқы мағынасы негізге алына отырып, оган қосымша мағына 
жүктеу арқылы жаңаша қолданысқа енді. Бұл атаулардың бірқатары 
белгілі бір аумақта ғана қолданылып келген жергілікті сөздер. Мыса- 
лы, «цүжат» сөзі Алматы облысының Нарынқол, Кеген аудандарында 
қазіргі мағынасында, «үжым» сөзі Семей облысының Абай ауданында 
«үйъім» магынасында, «үрдіс» атауы Түркменстан, Қарақалпақстан жэне 
Ақтөбе, Қызылорда облыстарының жекелеген аудандарында әдет, дэстүр 
мағынасында қолданылып келген. Аумақтық қолданыспен шектеліп кел- 
ген бұл жергілікті сөздер аздаған мағыналық өзгерістерге ұшырау арқылы 
терминденіп, қазір ресми бекітілген терминдер қатарына қосылды. Осы 
сияқты дәргей, кеден, кент, рәміз, рәсім, үэісым сөздері де Мемтер- 
минком тарапынан бекітіліп, жаппай қолдануга ұсынылған атаулар. Ал 
мүрат, нарыц, өңір, серке, содыр, түлек, тыгын сөздері көнерген лекси- 
ка қатарына енбеген, белгілі бір аумақпен де шектелмей, жалпыхалықтық 
тілде осыган дейін де қолданылып келген атаулар. Бұлар да осы уақытқа 
дейінгі білдіріп келген магыналарынан біршама өзгеше немесе мүлдем
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жаңа мағынада қолданысқа көшкен сөздер. «Сотқар, тентек, бұзақы» де- 
ген мағынаны білдіретін «содыр» сөзі «саясатта тым солақай көзқарасты 
жақтаушы» деген мағына беретін «экстремист» сөзінің баламасы ретінде 
жұмсала бастады. Экстремистің әрекетінде сотқарлық, бұзақылық бар. 
Оның саяси мақсатына заңсыз, шектен шыққан әрекеттері арқылы қол 
жеткізуге баруын тентектік, бұзақылық ретінде қабылдау, содырға ұқсату 
бұл сөздің «экстеремистің» баламасы болуына негіз болған. Жалпы 
әдеби тілдегі «қыран құстың жасқа толған, бабына келген ұшар кезі» 
деген мағынаны білдіретін «түлек» сөзі, кейінгі жылдары «мектепті, 
жоғары оқу орнын бітіруші» деген мағынаны қоса жүктеп, орыс тіліндегі 
«выпускник» сөзінің баламасы ретінде қолданыс тауып жүр. Бұл оқу 
бітірушіні қанаттанып, өз бетімен ұшуға дайын болған қыран құсқа 
ұқсатудан, соған теңеуден пайда болған атау. Қыран құстардың балапан- 
дары жетіліп, қанаттары қатайып өскен ұясынан ұшатын кезге жеткені 
сияқты, оқу бітірушілер де білім алып, маманданып, эрі есейіп үлкен 
өмірге аяқ басатын сәтке жетеді. Осындай ұқсату «түлек» сөзінің орыс 
тіліндегі «выпускник» сөзінің баламасына айналуына себеп болған. 
Тіліміздегі «серке» сөзінің мағынасында өзінің тура мағынасымен қатар 
«топты бастаушы, жетекші» деген де мағына бар. Серке бүкіл отарды ба- 
стайды. «Ай мүйізді ақ серке қой бастайды...» деп серкенің жетекшілік 
рөлін халық эн-жырына арқау еткен. Серкенің осы қасиеті өз тіліміздегі 
«серке» сөзінің «көпке жетекшілік, басшылық етуші» деген мағынаны 
білдіретін орыс тіліндегі «лидер» сөзінің орнын алмастыруына себеп- 
кер болған. Алайда бұл жерде, «лидердің» баламасы ретінде «серкемен» 
қатар жарыса ұсынылып жүрген біріккен сөз «көшбасшының» элдеқайда 
жиі қолданылатын айтқан орынды. Дәлірек айтқанда, «көшбасшы» ата- 
уы басымдыққа ие болып, «лидердің» баламасы ретінде орныға бастады 
деуге болады. Ал «тығын» атауы тілімізде «бөтелке сияқты өңеші тар 
ыдыстың аузына тығылатын зат» деген ұғымды білдіреді. Бұл сөздің орыс 
тіліндегі «пробка» (транспортная) сөзінің баламасы ретінде ұсынылуына 
осы мағынадағы «тығылуы», «тығындалуы» семасының себеп болуы 
да мүмкін. Дегенмен, одан гөрі көліктің көптігінен көшедегі олардың 
қалыпты қозғалысының бұзылып, тоқталып қалуын білдіретін орыс 
тіліндегі «пробка» сөзінің тікелей «тығын» деп аудару арқылы, дәлірек 
айтқанда, қазақ тіліндегі бұрыннан бар баламасына жаңа мағына жүктеу 
пайда болған деуге негіз жеткілікті.

Өңір, өлке, аймац, аумац сөздері синоним ретінде жұмсала 
беретін. Жалпы әдеби тілдегі, көркем әдебиеттегі олардың контекстік

Т е р м и н о л о г и я л ы к
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қолданысын шектеудің реті жоқ. Алайда, осы атаулар аударма жасау, 
түрлі ресми құжаттарда қолдану кезінде бірінің орнына бірі жұмсалып, 
бірізділік сақтала бермейтіндіктен, олардың аражігі ажыратылып, 
Мемтерминкомның 2002 жылғы 11 желтоқсандағы мәжілісінде өңір -  
регион, айшақ -  зона, өлке -  край, аумақ -  территория түрінде ресми 
бекітілді.

Кейбір жаңа қолданыстар баспасөзде бір-екі рет қана көрініс беріп, 
одан кейін ол мағынада жұмсалмауы да мүмкін. Бұл баспасөздегі сөз 
қолданысын қалт жібермей мұқият қадағалап отырған жағдайда ғана 
байқалып отыратын құбылыс. Өкінішке қарай, осындай жұмыс бізде 
тұрақты түрде жүзеге аса бермейді.

Бұрын «игілік» сөзі негізінен «благо» сөзінің баламасы ретінде 
жұмсалып келген болса, «Самұрық» жэне «Қазына» Ұлттық эл-ауқат 
қоры құрылған кезде кейбір басылымдар осы қор атауының құрамында 
кездесетін орыс тіліндегі «благосостояние» сөзін «игілік» деп аударып 
қолданды. Мысалы, Мәжілісте Президент «Самұрық» жэне «Қазына» 
ұлттық холдингтері біріктіріліп, олардың негізінде «Самұрық-Қазына» 
Ұлттық игілік қоры құрылғанын жария етті. («Астана ақшамы», 14 қазан 
2008 жыл. № 121 (2285). Бірақ бұл қолданыс сол күндері жарық көрген 
бірді-екілі басылымда ғана кездесті. Артынша, республикалық негізгі 
ресми басылымдардағыдай «эл-ауқат» сөзі ғана қолданылатын болды.

Қазіргі қазақ баспасөзіндегі қолданылып жүрген 
жүрнақтар арқылы жасалған жаңа атаулар

Бүгінгі баспасөзде қолданылып жүрген жаңа атаулар мен жаңа 
қолданыстарды жинақтап, оларды жасалу жолдарына қарай іштей 
жіктегенде, олардың едәуір бөлігінің сөз тудырушы жұрнақтар арқылы 
жасалған сөздер екендігін аңғардық. Олар мына төмендегі атаулар:

-шы/-ші: айтушы, аяқдопшы, әкімші, әрлеуші, байқаушы, байла- 
нысшы, жолшы, жүргінші, зілтемірші, кеденші, көсемсөзші, көшбасшы, 
мәндісөзші, мүрагатиіы, парашы, пәтерші, салықшы, салымшы, 
сәйкестеуші, тапсырысшы т.б.

-м, -ым/-ім: әзірленім, басылым, белсенім, елтаным, жарияланым, 
жинам, жөнелтім, көрсетілім, қантаным, оқылым, өтінім, өсім, са- 
лым, сұраным, таныстырылым, таралым, төтем, төлем, үстаным, 
шақырылым т.б.
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-лық/-лік, -дық/-дік, -тық/-тік: әкім дік , балапаздъщ , б ірт ект ілік , 

дост аст ъщ , елж анды льщ , ж емцорлъщ , зайы рлы лъщ , зият керлік, 
кәсіпкерлік , қауы м даст ы ц, о т ансүйгіш т ік , параш ы лдъщ , сер ікт ест ік, 
сы байласт ъщ , ш ы гарм аш ы лъщ , ъщ палдаст ъщ , іскерлік  т.б.

-нама/-дама: әдепнам а, әд існам а, әлеум ет нам а, дерекнам а, ж ад на- 
ма, ж арнам а, ж ұлды знам а, зацнам а , қазанам а, қүбы лнам а, сауалнам аі 
сауалдам а, сы р қ а т на м а  (қагазы ), т үж ы ры м д ам а , т ү гы р на м а  т.б.

-гер/-кер: алаугер, әкім гер, боры ш кер, білім гер, б іт ім гер , дәріскер, 
зацгер , зейнет кер , кәсіпкер, қары згер , сазгер, сахнагер, сөзгер, т алапкер, 
үлескер , іскер, /киногер) т.б.

-ма/-ме, -па/-пе: бүкт ем е, ж үкт ем е, көш ірм е, қагы т па, қайт алам а, 
м әлім дем е, м өлш ерлем е, т үйіндем е, үст ем е, ха т т а м а  т.б.

-хана: зерт хана , қүм архана, м ейрам хана , ойы нхана, т ойхана, 
т ауы іүсана,наліазхаіш  т.б.

-ыс/-іс: догары с, от ы ры с, т апсы ры с, т ексеріс, ү д ер іс  т.б.
-ақ/-ек: кепт елек, өт келек; -ғыш/-гіш: сурет т егіш , оқш аулагы ш ;  

-уыш/-уіш: т ы ң д а уы ш ;-ш ‘л /-ш с : парақш а; -ман/-мен: оралм ан; -паз: 
м а сқа р а п а з;  -кес: лацкес; -шілік/-шылық: б іт ім герш ілік .

Қазақ тіліндегі бірқатар жұрнақтар сөз тудырудағы қалыптасқан 
белсендігін сақтап қалған. Солардың бірі -шы/-ші жұрнағы. Бул жұрнак 
сөз жасау үдерісінде бұрыннан-ақ өнімділік танытып келген. Баспасөз 
материалдары бұл жұрнақтың қазіргі таңда да өнімділік танытып, сөз 
тудыру жағынан алдыңғы орында тұрғанын көрсетеді. Бұл үлгімен 
жасалған атаулардың арасынан айт уш ы , аяқдопш ы , ж олш ы , зілт ем ірш і, 
м әнд ісөзш і, көсем сөзш і, параш ы , пәт ерш і, салы қш ы , сәй кест еуш і сында 
атаулардың бірі жеке ұсыныс түрінде айтылумен шектеліп, енді бірі сирек 
қолданылып жүрсе, әкім ш і, әрлеуш і, байқауш ы , б айланы сш ы , ж үргінш і, 
кеденш і, кө іибасш ы , м ү рагат ш ы , салы м ш ы , т а п сы р ы сш ы  тәрізді бір топ 
сөздер негізінен қазір жиі қолданылатын, жұрт жатсынбайтын дәрежеге 
жетті.

Өнімді жұрнақтар қатарында саналып келген лық/-лік (-дықЛдік, 
-тық/-тік) жұрнағы да сөзжасам үдерісіндегі белсенділігін сақтап қалған. 
Бұл жұрнақтың көмегімен жасалған әкім дік , дост аст ы қ, ж ем қорлы қ, 
зият керлік , кэсіпкерлік, қауы м даст ы қ, сер ікт ест ік , сы байласт ы қ, 
ш ы гарм аш ы лы қ, ы қп а лд а ст ы қ  іскерлік тэрізді атаулар бүгін жаппай 
қолданатын атаулар қатарына қосылып үлгерді. «Әкімдік» атауының жа- 
рыспа нұсқасы «әкімият» ішінара қолданылып жүргенімен, Мемтермин- 
ком ресми бекіткен «әкімдік» сөзі айқын басымдыққа ие бола бастағанын
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аңғаруға болады. Ал балапаздьщ , б ірт ект ілік , елж анды лъщ , елш ілдік, 
зайы рлы лъщ , от ансүйгіш т ік , от анш ы лдъщ , п араш ы лд ьщ  сынды атау- 
лар элі сұрыпталу кезеңінен өте қойған жоқ. Мәселен, орыс тіліндегі 
бір ғана «патриотизм» сөзінің баламасы ретінде елж анды лъщ , елш ілдік, 
от анш ы лдъщ , о т а н сү й гіш т ік  сөздері жарыса қолданылып жүр. Әрине, 
бүл атаулардың бірін «патриотизмнің» баламасы ретінде орнықтырғанның 
өзінде, қалғандары өзіндік мағыналық реңктерімен синоним сөздер 
ретінде жалпы тілде қолданыла берсе, артықтық етпейді деп ойлаймыз.

Кейінгі жылдары -дъщ /-дік  үлгісімен жасалып, қолданысқа еніп 
үлгерген атаулардың бірі «экімдік» сөзі екендігін жогарыда айттық. 
Бұл терминді 2002 жылы Мемлекеттік терминология комиссиясы рес- 
ми бекітіп, жаппай қолдануға ұсынган. «Ә кім д ік»  атауы тілімізде 
қолданыста бар өкілдік, елш ілік, хандъщ , әм ірлік  сөздерінің үлгісімен 
жасалған. Дэлірек айтқанда бұл атау XX басында жасалган. «Әкімдік» 
сөзі 1925 жылы Қ.Кемеңгерұлының редакторлыгымен Мэскеуде жарық 
көрген «Қазақша-орысша тілмаш» деп аталган еңбекте «административ- 
ность» және «власть» сөздерінің қазақша баламасы ретінде көрсетіледі. 
Бұл термин сол кезеңде біраз қолданылып, сөздіктерге еніп, алайда 
30-жылдардан кейін шеттетілген сөздердің бірі. Орыс тіліндегі «админи- 
страция» сөзінің баламасы ретінде мұндага дейін «экімшілік» сөзі пай- 
даланылып келген. Президент экімшілігін де, облыстық экімшілікті де, 
қала, аудан, ауыл немесе қонақ үй экімшілігін де солай атап келген едік. 
Тілімізде әбден орныққан «экімшілік» сөзін жаңа сөзбен алмастырудың 
қандай да бір қажеттігі де туындаган жоқ болатын. Ол қажеттілік облыстық 
жэне қалалық, аудандық әкімшіліктерді орысша «администрация» емес, 
«акимат» деп атаумен байланысты туындады. Алғашқыда осы «акимат» 
сөзін «әкімият» деп орыс тілі үлгісімен тілімізге бейімдеп алушылар та- 
былды. Бұл сөз орыс тілі үлгісін тікелей көшіру болғандықтан, басқаша 
сөздер ұсыныла бастады. Орыс тілінде -ат суффиксі екі түрлі магынаны 
білдіреді:

а) Адам (лиц). Мысалы, адрес/ат , ази/ат , депут/ат, ст ипенди/ат  т.б.
э) Бірнеше адамдар жиынтыгы, мекеме (учреждения). Мысалы: де-  

к а н /а т , дирек /т о р /а т , ком бин/ат , ст ар о ст /а т , чем пион /ат , р е к т о р /  
а т , ха ли ф /а т , султ а н /а т  т.б. Сондай-ақ, бұл жұрнақтың варианты -  
иат. Мысалы, ком иссар /иат , п р о лет а р /и а т , сек р ет а р /и а т  т.б. Біздің 
экімияттың жасалуына негіз болған осы орыс тілінің жұрнағы еді. Ал 
қазақ тілінде 1) -ат жұрнагы қы р/ат , су/ат , сьіз/ат  2) -ат араб тілдегі 
көптік көрсеткіші. Мысалы, ақпар/ат , м а глү м /а т , са ла м /а т  т.б.
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Бұл жұрнақтар араб елдерінің мемлекеттік кұрылымына қатысты ата- 

улар кұрамында да кездеседі. Мысалы: Сұлтанат -  сұлтан басқаратын 
монархтық мемлекет. Х алифат -  VII ғасырда құрылған араб мемлекетінің 
атауы. Халиф -  мемлекет басшысының титулы. Ол мұсылмандардың 
дінбасы да болған. Халифтер Мұхаммедтің ізбасарлары саналған. Эми- 
рат -  кейбір Азия мен Африка елдеріндегі феодалдық мемлекет немесе 
оның иелігі. XVIII ғасырдан XX ғасырдың басына дейін Бұхар хандығы 
Эмират деп аталған. Қазір біз орыс тіліндегі Эмиратты (Объединен- 
ные арабские эмираты) -  Әмірлік «Біріккен араб әмірліктері» деп атап 
жүрміз. Басқаларын осы ізбен алғаннан кейін, халифат, сүлтанат атау- 
ларын да -лы қ/-лік (-дық/-дік, -тык/-тік) жұрнақтары арқылы халифтік, 
сүлтандъщ деп бірізді атаған орынды болар еді.

Бұрын сөз тудыру үдерісінде сирек пайдаланылып келген -м, -ым/- 
ім жұрнағы соңғы жылдары өнімділік таныта бастады. Кейінгі жылда- 
ры бұл жұрнақ арқылы жасалған салалық терминдердің саны күрт өсті. 
Олардың арасынан қазіргі баспасөзде басылым, жарияланым, жөнелтім, 
оцылым, өсім, салым, таныстырылым, таралым, төлем, үстаным, 
шақырылым сияқты тұрақты қолданысқа көшкен атаулар жиі кездеседі. 
Ал әзірленім, белсенім, елтаным, жинам, көрсетілім, цантаным, өтінім, 
сүраным, төтем сияқты бірқатар сөздер сирек қолданыс тауып жатады. 
Бұлардың дзірленім, төтем тэрізді бірқатарының қолданысы арнаулы 
сала шеңберімен шектелсе, қалғандары элі кең тарай қоймағандықтан 
жэне жарыспа нұсқалары болуына байланысты баспасөзден сиректеу 
көрініс тауып жүр.

Бүгінгі баспасөз беттерінде біршама жиірек қолданылып жүрген 
атаулардың бір тобы -нама(-дама) үлгісімен жасалған сөздер. Осы 
тұлғадағы сөздердің әдепнама, әдіснама, әлеуметнама, дерекнама, 
сырцатнама сынды бірнешеуінен өзге басым көпшілігі қазақ тілді ба- 
сылымдарда бірізді эрі жиі қолданылып жүр. Мысалы, жарнама, 
жүлдызнама, заңнама, цазанама, сауалнама, түжырымдама, түгырнама 
атауларын бүгінгі жұртшылық жаппай қолданатын сөздер қатарына 
қосуға болады.

Бұрын аса белсенділігімен ерекшелене қоймаған -гер/-кер жұрнағы 
90-жылдардан бастап өнімділік таныта бастады. Соңғы 15-20 жылдай 
уақыт көлемінде бұл жұрнақтың қатысуымен көптеген сөздер туында- 
ды. Солардың бірқатары қазіргі қазақ баспасөзінде жиі қолданылып жүр. 
Жоғарыда біз келтірген мысалдардағы осы жұрнақ арқылы жасалған 
атаулардың арасында азаткер, борышкер, дәріскер, зейнеткер, кәсіпкер,
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талапкер, үлескер, іскер сынды бірнеше сөз сала мамандары да, жал- 
пы жұртшылық та жатсынбай қолданылатын, тілде орныққан атаулар 
қатарына қосылды. Бұл атаулардың барлығы да (үлескерден басқалары) 
салалық терминологиялық сөздіктер мен екі тілді аударма сөздіктерде 
беріліп жүр. Мемтерминком ресми бекіткендері (талапкер, кәсіпкер, 
зейнеткер) де бар. «Үлескерден» өзгелері 2007 жылы 100 000 (жүз мың) 
дана таралыммен жарық көрген орфографиялық сөздіктің соңғы басылы- 
мына да енген. Кейінгі 1-2 жыл көлемінде гана пайда болған «үлескер» 
атауы да қазір жаппай бірізді қолданылып жүр. Бұл атау орыс тіліндегі 
«долыциктің» баламасы ретінде бірден жаппай қолданысқа көшкен эрі 
баспасөзде, электронды ақпарат құралдарында өте жиі кездесетін сөзге 
айналды. Бұдан БАҚ-тардың термин қалыптастырудагы рөлін, ықпалын 
да байқауға болады. Дэл осы атаудың аз мерзім ішінде жұртшылықтың 
санасына сіңіп, құлағы үйреніп кетуіне ақпарат құралдарының айрықша 
ықпал еткенін айту керек. Ал алаугер, әкімгер, білімгер, бітімгер, 
царызгер, сазгер, сахнагер, сөзгер, киногер сияқты атаулар баспасөзде 
біршама қолданылып жүргенімен эзірге тілде орныға қоймаган сөздер 
тобынан. Мәселен, «білімгер» сөзі осы жуырда ғана пайда болды, жиі 
қолданыла бастады. Ал «алаугер» сөзі 2007 жылдың жазында Бейжің олим- 
пиадасы кезінде пайда болды да, қазір көп кездесе бермейді. «Қарызгер» 
термині экономикалық сөздіктерде орыс тіліндегі «заемщик» сөзінің 
баламасы ретінде қолданыла бастады. Баспасөзде де кейінгі уақытта 
жиірек ұшырасады. «Сазгер» сөзінің «композитордың» баламасы ретінде 
қолданылып жүргеніне едәуір уақыт өткенімен, бірізді жұмсалатын 
деңгейге жете алмады. Кэсіби музыканттар мен бірқатар тіл мамандары 
бұл сөздің «мелодист» сөзіне жақсы балама болатынын айтып жүр. Осы 
пікірдің негізі бар. Сахнагер, сөзгер, киногер сөздері кейінгі уақытта же- 
келеген авторлар тарапынан қолданыс тауып жүрген жаңа қолданыстар. 
Бұлар элі көпшілікке аса таныс емес. -гер жұрнагының кірме сөздерге 
жалгануы бұрын байқала бермейтін. «Киногер» сияқты будан сөздердің 
пайда болуы бір жагынан қазақ тіліндегі термин шығармашылыгының 
біршама жандана бастауына байланысты туындап отырған құбылыс 
болса, екінші жагынан бұл -гер жұрнағы өнімділігінің арта түскендігін 
аңгартады. «Әкімгер» мен «экімші» жарыса жұмсалып жүргенімен, 
соңғысының алдыңғысына қараганда, әлдеқайда жиі қолданылатынын 
айту керек. Дұрысы «багдарлама әкімшісі», «қонақ үй әкімшісі» түрінде 
қолдану. Жалпы -гер/-кер жұрнағын жалғау арқылы жасалган атаулардың 
бірқатары қалыптасып үлгергенімен, осы жұрнақтың семантикасына
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мэн бермей, орынсыз жұмсау, мамандыққа, кэсіпке қатысты атауларға 
талғамсыз жалғай беру орын алып жүр.

XX ғасыр басындағы термин шығармашылығында біршама пайдала- 
нылып, одан кейінгі кеңестік кезеңде белсенділік таныта қоймаған -ма/-ме 
(-па/-пе, ба/-бе) жұрнағы 90-жылдардан бастап, ең өнімді жұрнақтардың 
біріне айналды. Бұл жұрнақтың қатысумен жасалған атауларды қазір ар- 
наулы салалардың бәрінен дерлік кездестіруге болады.

Олардың арасынан қазіргі баспасөзде жиі қолданылып жүрген 
жүктеме, көшірме, мәлімдеме, үстеме, хаттама тәрізділерін арнау- 
лы салада да, жалпыхалықтық тілде де негізінен бірізді, тұрақты түрде 
қолданылатын терминдер деп атауға болады. Осы атаулардың ішіндегі 
көшірме мен хаттама терминқор қалыптастырудың алаштық кезеңінде, 
өткен ғасырдың 20-жылдары жасалып, қолданыста болған атаулар. 
30-жылдары олар тілден шеттетілді. 90-жылдардан кейін біз оларды қайта 
қолданысқа енгіздік. Олар екінші өмірі басталған, бүгінгі күннің жаңа 
атаулары ретінде тілдік айналымға қайта оралған сөздер. Ал бүктеме, 
цагытпа, цайталама, мөлшерлеме, түйіндеме секілділерін көбінесе 
баспасөзде қолданылып жүргенімен тілде элі толық орныға қоймаған 
атаулар деген орынды. «Мөлшерлеме» қаржы-экономика саласында, 
«түйіндеме» құжат тілінде біршама қолданылып жүргенімен, бұлар элі 
терминжүйе мүшесі ретінде таныла қойған жоқ.

Аса белсенді түрде болмаса да, бұрын сөзжасам үдерісінде едәуір пай- 
даланылып жүрген -хана жұрнағының да кейінгі 15-20 жыл көлемінде 
өнімді жұмсала бастаганын көруге болады. Бұл жұрнақтың көмегімен 
жасалған сөздер аз емес. Қазіргі қазақ баспасөзінен солардың ішінен 
зертхана, цүмархана, мейрамхана, ойынхана, тойхана, тауыцхана 
сияқтыларын кездестірдік. Бұлардың ішінде зертхана, мейрамхана, той- 
хана атаулары жұртқа көбірек таныс. Жиірек қолданатындары да осылар. 
Ойынхана, цүмархана атаулары жарыса қолданылып жүрген, бір нұсқасы 
элі басымдық танытып, тұрақтай қоймаған сөздер. Ал «тауықхана» ата- 
уына келсек, тілімізде бұрыннан бар «тауыццора» сөзі тұрғанда, онсыз 
да орынды орынсыз жиі жалганып жүрген -хана жұрнағы арқылы сөз 
тудыруға қандай қажеттілік болғанын түсіну қиын. Жалпы бұл атауды 
эзірге бір реттік (аккозионал) қолданыс деп қабылдауға болады.

Кейінгі жылдарда сөзжасам үдерісінде өнімділік танытып жүрген 
қосымшалардың қатарына -ыс/-іс жұрнағын да жатқызуға болады. 
Мерзімді басылым беттерінде бұл жұрнақтың көмегімен жасалған 
догарыс, отырыс, тапсырыс, тексеріс, үдеріс сынды сөздер жиі
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қолданылады. Алайда соңғы 15-20 жыл көлемінде осы жұрнақтың 
қатысуымен жасалған сөздер бұлармен ғана шектелмейді. Салалық тер- 
миндер жүйелерінде олар көптеп кездеседі.

Біз мысалға келтіріп отырғандарының арасынан отырыс, тапсы- 
рыс, тексеріс атауларын жұртшылыққа жақсы таныс, бірізді қолданылу 
деңгейіне жеткен сөздер қатарына қосқан жөн. Ал «үдеріс» соңғы 2-3 
жыл көлемінде әсіресе баспасөзде өте жиі қолданылып жүргендіктен, 
бұрыннан келе жатқан кірме сөз «процесстің» орнын қысқа мерзімде ал- 
мастыра бастаған атау.

Заттық ұғымдардың атауларын жасауда кейінгі жылдары өнімді 
пайдаланылып жүрген жұрнақтардың бірі — ғыш/-гіш. Біз жоғарыда 
баспасөзден алынған суреттегіш, оцшаулагыш сияқты бірді-екілі мысал- 
дарды ғана келтіргенмен, кейбір арнаулы салаларда бұл жұрнақ арқылы 
жасалған атаулар көптеп саналады. Осы сияқты -уыш/-уіш жұрнағы да 
өнімділік таныта бастаған жұрнақтар қатарын құрайды. Ал -ақ/-ек, -ша/- 
ше, -ман/-мен, -паз, -кес, -шілік/-шылық жұрнақтары аса өнімділік та- 
ныта қойманымен, бұл жұрнақтардың да сөз жасауға қатыса бастағанын 
байқалады.

Сөздердің бірігуі арқылы жасалған жаңа атаулар

Қазіргі баспасөз беттерінен жинақталған тілдік деректер біз сөз етіп 
отырған мерзімде сөздерді біріктіру арқылы жаңа атаулар жасау тәсілінің 
жиі пайдаланылатыны байқалды. Негізінен екі сөзді біріктіру арқылы жаңа 
сөздердің көптеп жасалғанына мына төмендегі біріккен атаулар дәлел 
бола алады: айдарбелгі, айыппүл, айыптүрақ, ақорда, ақуыз, әлемтор, 
әнүран, әскербасы, әуежай, әуежол, әуесерік, бейнебақылау, бейнебаян, 
бейнежазба, бейнекөрініс, бейнеқүжат, бейнетаспа, бейнетүсірілім, 
босаралык. дәйексөз, елтаңба, зілтемір, дереккөз, жөргекпүл, затбелгі, 
зейнетақы, келіссөз, келісімшарт, қалабасы, мүхитарал, отшашу, 
өтемақы, пәтерақы, сыйақы, субүрқақ, төсбелгі, тікүшақ, үнпарақ, 
шәкіртақы, хатқалта, іссапар, ықпалшара т.б.

Біз жинақтаған баспасөз материалдары «бейне» сөзінің де тер- 
мин түзуші бөлшек ретінде жиі пайдаланып, өнімділік таныта 
бастағанын көрсетеді. Оның себебі, соңғы он бес жылдан астам уақыт 
көлемінде тілімізге «видео»-мен басталатын кірме сөздер көптеп кірді. 
Осы «видео»-ны «бейне» деп аударып алғандықтан, «бейне» сөзінің 
қатысуымен жасалған сөздер саны күрт өсті. Бұл сөз екі сыңары да
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қазақ сөзінен тұрагын атауларды жасауда өнімді жумсалуымен қатар, 
бір сыңары кірме сөзден тұратын будан атаулардың құрамында да 
кездеседі. Мысалы, бейнебақылау, бейнебаян, бейнежазба, бейнекөрініс, 
бейнецүжат, бейнетаспа, бейнетүсірілім жэне бейнекамера, бейнеклип, 
бейнемагнитофон, бейнефилъм.

Жалпы термин шығармашылығында бір үлгімен жасалған біріккен ата- 
улар санының едәуір артқандығы айқын байқалып отырған құбылыс. Бұл 
орайда тіліміздегі «ақы», «басы», «бейне», «пұл» (айыппүл, жөргекпүл) 
сөздерінің қатысуымен жасалған атаулар сөзімізге дәлел бола алады. 
Сызбаға қараңыз:

жәрдемақы
жолацы
қаламацы Елбасы
зейнетақы дінбасы
үстемеақы басы —*- үкіметбасы
өтемақы қалабасы
пәтерақы
сыйақы
төлемақы
шэкіртақы

әскербасы

Бұл сөздердіңтуындауынатілімізде бұрыннан бар, біраққолданыстан 
шеттеп қалған мыңбасы, жүзбасы, онбасы, уәзірбасы, аламанбасы, 
аймацбасы, сардарбасы, күзетбасы тэрізді көне атауларымыздың жасалу 
үлгісі негіз болғанын айту керек.

Жаңадан жасалған және жаңаша қолданыстағы қос сөздер

Біріккен, кіріккен сөздермен қатар кейінгі жылдары қос сөз түрінде 
келетін терминдер мен атаулар да пайда бола бастады. Солардың 
бірқатарын баспасөзден кездестіруге болады. Мысалы, арыз-тілек 
(петиция), эл-ауқат (благосостояние), көші-қон (миграция), өлім- 
жітім (леталъностъ), сауда-саттық (аукцион), штаб-пэтер (штаб- 
квартира), іс-қимыл (действие), іс-шара (мероприятие), іс-эрекетсіздік 
(бездеятелъность) т.б.

Бұл атаулардың кейінгі екеуінен өзгелері тілде бұрыннан қолданыста 
бар сөздер. Бұрыннан болғанмен бұлардың көбі дэл сол бастапқы
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мағыналарында қолданылып тұрған жоқ. Мағыналары мейлінше 
нақтыланып, қосымша мағына үстеп, белгілі бір терминдік мағынаны 
білдіретін ұғымдарға телінген. Бастапқы мағынасына барынша жақын, 
аса көп мағыналық өзгеріске ұшырамай қолданылғаны «өлім-жітім» ата- 
уы. Ал «штаб-пәтер» орыс тіліндегі «штаб-квартира» атауын жартылай 
калька тәсілімен тікелей аудару арқылы жасалған. «Іс-шара» кейінгі жыл- 
дары сөз қосарлау тэсілімен жасалып, қолданысқа енген жаңа атау.

Қазақ тілі қос сөздерге бай тіл болғанымен, 90-жылдарға дейін тер- 
мин шығармашылығында сөздерді қосарлау арқылы сөз жасау өте сирек 
кездесетін. Тіпті арнаулы салалар терминдерін жасауда сөз тудырудың 
бұл тәсілі мүлде пайдаланылмай, іске қосылмай келді деуге болады. 
Соңғы жылдары сөзжасам үдерісінде бұл тәсіл арқылы да сөз тудырудың 
жандана бастағанын байқауға болады. Жалпы осы құбылыстың өзі ұлт 
тілінің термин шығармашылығында, сөзжасам үдерісінде пайдаланыла 
бастағандығының бір көрінісі. Бұрын пайдаланылмай келген немесе өте 
аз пайдаланылған лексикалық қабаттар мен сөзжасам тэсілдерінің іске 
қосылуы соның дәлелі бола алады.

Көп сыңарлы атаулар

Термин шығармашылығында сөздердің тіркесуі арқылы жасалған 
екі, үш, төрт сыңарлы атаулар елеулі орын алады. Оларды салалық тер- 
миндер жүйесінің эрқайсынан көптеп кездестіруге болады. Кейбір арнау- 
лы салаларда бүкіл терминдердің 60-70 пайызын осындай тіркесті тер- 
миндер қүрайды. Олардың бэрі газет-журналдарда қолданыла бермейді, 
көпшілігі арнаулы сала тілімен шектеледі. Қазіргі қазақ баспасөзінен 
төмендегідей екі-үш сыңарлы жаңа терминдер қолданылып жүр: айлъщ 
есептік көрсеткіш, айналма жол, әлжуаз жіктер, бейіндік оқыту, 
бірреттік жәрдемацы, біртұтас әкімшілдендіру, галамдъщ жылыну, 
дыбысжазгыш құрылгы, дыбыс күшейткіш, жан сақтау, жол-көлік 
оқигасы, зияткерлік меншік, көлік құралы, қанатқақты жобалар, 
қауіпсіздік белдігі, қорганыш белбеуі, қол жетімділік, серпінді жобалар, 
сыбайлас жемқорлық, сырқатнама қагазы, төлқұжат үстелі, тектік 
қор, ұялы телефон, шаруа қожалыгы, іиепбұзар жобалар, ырықты эко- 
номика т.б.

Қазіргі кұжаттардың, іс қағаздарының көпшілігінде «әлсіз топтар» 
түрінде көбірек қолданыла бастаған тіркесті баспасөзде «элжуаз жіктер» 
деп аударып қолданушылар да бар. Алдыңғысына қарағанда бұлай
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аударылуының сәтсіздеу екендігі аңғарылып тұр. Сондай-ақ, осы атауды 
«әлсіз топтар» деп аударушылар да кездеседі. Бірнеше нұсқасының жа- 
рыса қолданылып жүргендігі элі бұлардың біреуінің басымдыққа ие бола 
қоймағандығын көрсетеді. Сол секілді жарысақолданылып жүргентіркесті 
терминдер қатарын серпінді жобсиіар, шепбүзар жобалар терминдері 
де құрайды. Жоғарыдағы екі-үш сыңарлы терминдердің бірқатары іс 
қағаздарында, сала тілінде, мерзімді баспасөзде бірізді қолданылып, 
тұрақтала бастады. Ал әлжуаз жіктер, бейіндік оцыту, бірреттік 
жэрдемацы, біртүтас әкімшілдендіру, жан сақтау, қапатқацты жоба- 
лар, қорганыш белбеуі, сырқатнама қагазы, төлқүжат үстелі, шепбүзар 
жобалар элі бір ізге түспеген, ішінара немесе жарыса қолданылып жүрген 
атаулар қатарын құрайды.

Будан атаулардың жасалуы мен қолданысы

Бір бөлшегі төл сөзіміз, екінші жартысы кірме сөз немесе шетелдік 
терминбөлшек болып келетін атаулар тілімізде көп емес еді. Бұрын радио- 
хабар, телехабар деген сияқты аралас құрамды сөздер аз ұшырасатын 
болса, бүгінгі уақытта олардың саны күрт өсті. Бұл ерекше назар аудара- 
тын құбылыс. Будан атаулар санының бірден артуының лингвистикалық, 
экстралингвистикалық себептерін анықтап, олардың жасалу жолдарын, 
мағыналық жэне кұрылымдық ерекшеліктерін көрсету өте маңызды іс. 
Мұндай жұмыстарды атқарып, тиісті талдау жасау үшін алдымен олар- 
ды түрлі салалардан жинақтап, жүйелеп алу қажет. Ғылым салаларын- 
да да будан атаулар саны артып келеді. Оларды да сала-сала бойынша 
жинап, терминжасамдағы үлесін, жасалу ерекшеліктерін анықтау керек. 
Қазіргі қазақ баспасөзінде мына төмендегідей будан атаулар қолданылып 
жүр: авиатасымал, автоапат, автобекет, автожол, автожорық, 
автожүргізуші, автомектеп, автомотокөлік, автотүрақ, автоүшқыш, 
автошеру, агроқалашық, агросаясат, антидагдарыс, аудиокітап, 
әуебилет, әуевокзал, әуекеросин, бейнекамера, бейнеклип, бейнемагнито- 
фон, бейнефилъм, биоотын, биотөлқүжат, веложарьіс, велошабандоз, 
газқүбыр, геосаясат, геосаяси, дендробақ, еуроаймақ, еуроодақ, зообақ, 
инфрақүрылым, киноөндіріс, кинотаспа, ксерокөшірме, макроөңір, 
метеожабдық, микродеңгей, мулътинәтиже, санэпидқадагалау, субқор- 
жын, телеайтыс, телеарна, теледидар, телеарна, тележүздесу, теле- 
жүргізуші, телекөрермен, телеөнер, телеойын, телетілші, телехабар, 
трансүлттық, фотоайгақ, фотобайқау, фотокөрме, фотокөшірме,
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фотоцадагалау, фотоцондыргы, фотоцұжат, фототілші, экожоба, 
экоорталъщ, этносаясат т.б.

Келтірілген мысалдар көрсетіп отырғанындай, қазіргі баспасөзде 
қолданылып жүрген будан атаулар аз емес екен. Оның себебін іздей 
бастасақ, бұл ең алдымен, біздің «халықаралық» деп аталып жүрген 
немесе кең тараған терминбөлшектерді аударай қабылдау дәстүрін 
орнықты-руымызбен байланысты. Қазақ тілінің жетпіс жылға жуық 
мерзімге созылган кеңестік терминжасам тэжірибесінде, термин қабыл- 
дау қағидаттарында халықаралық терминдер мен негізінен латын, грек 
тілдеріне тэн кең тараған терминбөлшектерді орыс тіліндегі жазылу 
үлгісіне сай өзгеріссіз қабылдау берік орнықты. Қазақ тілінде термин жа- 
сау қарқын ала бастаған тэуелсіздік кезеңінде де осы дэстүр көп бұзылған 
жоқ. Жекелеген терминбөлшектердің қатысуымен жасалған термин- 
дер аударылып алынғанымен, оларды жаппай аудару құбылысы көрініс 
берді деуге болмайды. Мысалы, аэро, вндео терминбөлшектері әуе, бей- 
не түрінде қазақшаға аударылып алынып жүргендігін жогарыдағы мы- 
салдардан көруге болады. Сондай-ақ, «телеграмма» атауының «жедел- 
хат» түрінде аударылып, жиі қолданылатын атауға айналғаны белгілі. Ал 
жалпы алғанда кең тараган шет тілдік терминбөлшектердің қатысуымен 
жасалган жүздеген атаулар сол қалпында қолданылып келеді немесе 
олардың бір бөлігі аударылып будан атаулар жасала бастады. Баспасөз ма- 
териалдары авиа, авто, агро, анти, аудио, био, вело, гео, дендро, еуро, зоо, 
инфра, кино, ксеро, макро, метео, микро, мулъти, суб, теле, транс, фото, 
эко, этно сынды кең тараган терминбөлшектердің қатысуымен жасалған 
көптеген атаулардың екінші бөлігі ғана аударылып жүргендігін көрсетеді. 
Тағы бір назар аударатын нәрсе -  жаңа пайда болған будан атаулардың 
қазақшаға аударылып алынған екінші сыңарларының көпшілігі орыс 
сөздері екендігі. Мысалы, авиатасымал (перевозка), автожол (дорога), 
автожорық (поход), автомотокөлік (транспорт), автотүрақ (стоян- 
ка), агроқалашьіқ (городок), аудиокітап (книга), веложарыс (гонка), 
велошабандоз (гонщик), еуроодақ (союз), инфрақұрылым (структу- 
ра), киноөндіріс (производства), ксерокөшірме (копия), метеожабдьіқ 
(оборудование), микродеңгей (уровенъ), мулътинәтиже (результат), 
тележүргізуші (ведущий), тележүздесу (встреча), телекөрермен (зри- 
тель), телеойын (игра), фотоайгақ (доказательство), фотокөрме (выс- 
тавка), фотокөшірме (копия), фотоқоидыргы (установка), экожоба 
(проект), экоорталық (центр).
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Тағы бір назар аударатын будан атаулардың түрі «мәжілісмен» жэне 
«газетхана» сияқты жаңа қолданыстар. Мұның біріншісі «мәжіліс» 
сөзіне ағылшын тіліндегі «адам» деген мағынаны білдіретін «тап» сөзін 
қосу арқылы жасалған. Бұл атау «конгрессмен», «бизнесмен» сияқты 
сөздердің үлгісін пайдалану арқылы жасалған. Бұрын сөз алмасуда негізгі 
көз орыс тілі болып келгені белгілі. «Мәжілісмен» сияқты сөздердің ту- 
ындауы енді агылшын тілінен тікелей сөзалмасу құбылысының пайда 
бола бастағындығының бір көрінісі. Қазақ сөзіне ағылшын сөзін қосып 
будан атау жасау бұрын байқала бермейтін мейлінше жаңа тәсіл деуге 
болады. Ал екіншісі қытай қазақтарының тілінде қолданылатын атау. 
«Газет» тілімізде көптен бері қолданылып жүрген кірме сөз екені мэлім. 
Оған жалғанып тұрған «хана» қосымшасы тілімізге негізінен өткен 
ғасыр басында иран тілінен енген, бастапқыда «үй» деген мағынаны 
білдіретін дербес мағыналы сөз болғанымен, қазір кірмелігі ұмытылып 
төл жұрнақтарымыздай қолданылатын дәрежеге жеткен.

Калькалау тәсілімен жасалған жаңа атаулар

Жаңадан жасалған терминдер мен жалпы тілдегі атаулар қазіргі тер- 
мин шығармашылығында, сөзжасам үдерісінде калька тәсілі өте өнімділік 
танытып отырғаны байқалады. Мына төмендегі атауларға назар аударып 
көрелік:

Ашық есік күні (денъ открытых дверей), ашық қоғам (открытое 
общество), бір терезе (одно окно), сауда нүктесі (торговая точка), сенім 
телефоны (телефон доверия), үлкен сегіздік (большая восъмерка), айлық 
есептік көрсеткіш (.месячныйрасчетный показателъ), элжуаз жіктер (уяз- 
вимые слои), ғаламдық жылыну (всемирное потепление), дыбысжазғыш 
құрылғы (звукозаписывающее устройство), дыбыс күшейткіш (зву- 
коусилителъ), елтаным (страноведение), жол-көлік оқиғасы (дорожно- 
транспортное происшествие), жүйекұраушы (системообразующий), 
зымырантасығыш (ракетоносителъ), көлік құралы (транспортное сред- 
ство), қауіпсіздік белдігі (ременъ безопасности), өмірсүйгіш (жизне- 
люб), тауарөндіруші (товаропроизводителъ), төлқұжат үстелі (паспорт- 
ный стол), ұлтүстілік (сверхнационалъный), ұшу-қону жолы/ұшу-қону 
жолтабаны (взлетно-посадочная полоса), шаруа қожалығы (крестъянское 
хозяйство) т.б.

Осы күрделі атаулардың барлығы да орыс тілінен калькалау тәсілімен 
жасалған толық калькалар. Келтірілген мысалдағы калька атаулар бұл
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тәсілдің қазіргі таңда қандай өнімді тәсілге айналып отырғанын анық 
көрсетеді. Бұған жартылай калька мен семантикалық калькаларды қосар 
болсақ, бұл тәсілмен жасалған атаулар саны тағы да арта түспек. Қазіргі 
баспасөзде кездеспегенімен, арнаулы салалардың өзінде қолданылып 
жүрген калька тәсілімен жасалған терминдер үлесі тіпті үлкен. Жал- 
пы бұл жеке әңгімеге арқау етіп алып, арнайы зерттеу нысаны ретінде 
қарастырылуы тиіс мәселе. Дәлірек айтқанда, бүл тақырып кандидаттық 
диссертация дэрежесінде зерттелу үстінде. Бізде көп жагдайда калька- 
лау тәсілімен жасалған терминдерге қатысты біржақты пікірлер айты- 
лып жатады. Оның басты себептерінің бірі калька тәсілімен жасалған 
атаулар табиғатының жан-жақты зерттелмеуі екендігін айту керек. Сол 
себепті тіліміздегі терминжасамның өнімді тэсілдерінің біріне айналып 
отырған калькалаудың табиғатына тереңірек үңіліп, оның тиімді-тиімсіз 
қырларын көрсетіп, ғылым тіліндегі калька терминдердің алатын орнын, 
үлес-салмағын, жетістігі мен кемшіліктерін анықтау міндет.

Жаңа перифраз атаулар

Осы басылымның соңында соңғы жылдары пайда болған, калька- 
лау арқылы жасалған жаңа перифраз атауларды да беріп отырмыз. Зат- 
ты, құбылысты өз атымен атамай бейнелеп, басқаша айту арқылы жаса- 
латын мұндай атаулар баспасөз беттерінде аса көп болмаса да біршама 
қолданыс тауып жатады. Мәселен, мерзімді баспасөз беттерінен мына 
сияқты перифраздарды кездестіруге болады: Алтын дауъіс, ац олимпиада, 
алтын квадрат, Аспанасты елі, бүкір көпір, гасыр дерті, жасыл өкпе, 
цара цүрлыц, цара маржан, цызыл әтеш, кәрі цүрлыц, көгілдір отын, көк 
цагаз, көк цүрлыц, ми орталыцтары, мыстан аулау, тәжді сауал, темір 
ханшайым, тоцылдац, тірі тауар, іиымыр жаңгац т.б.

Перифраз атаулар тізімінде тек кейінгі жылдары жасалған жаңа 
қолданыстармен қатар бұрыннан бар бірнеше атау берілді. Мысалы, 
ац алтын, Бостандыц аралы, дөңгелек үстел, цара алтын, цара тізім, 
цыргицабац согыс, көгілдір, көгілдір экран, крест жорыгы, түманды 
Алъбион.

Оның себебі осыған дейін қолданыста болған жэне кейінгі жылдарда 
жасалған перифраздардың жасалу, туындау жолдарын, ерекшеліктеріне 
айқындау. Бұныннан қолданыста бар перифраздар мен кейінгі уақытта 
пайда болған атауларды салыстырып қарар болсақ, олардың барлығы да 
орыс тілінен калькалау жолымен аудару арқылы жасалғанын көруге бола-
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ды. Бұл орыс тілінің термин жасам үдерісінде де, перифраздарды туғызуда 
да элі күшті ықпал етіп отырғанын көрсететін тілдік деректер. Кеңестік 
кезеңде жасалып тілдік айналымымызға енген перифраздарды да, кейінгі 
тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде туындағандарын орыс тілі үлгісімен 
жасағанымыз ап-анық аңғарылып тұр. Біз баспасөз беттерінен жинақтаған 
материалдар кешегі жэне бүгінгі уақытта туындаған перифраздардың 
орыс тілінен дәлме-дәл аударылып, түгелдей толық калька түрінде 
жасалганын көрсетеді. Бұл термин жасам үдерісінде ғана емес, бейнелі 
атауларды жасауда да қазақ тіліне орыс тілі эсерінің өте күшті екендігінің 
дэлелі.

Қазіргі қазақ баспасөзіндегі жаңа атаулар мен терминдер 
қолданысындағы кемшіліктер

Жогарыда біз жаңа қолданыстар мен кейінгі жылдары жасалғанымен 
жаңалыгы ұмытыла бастаған кейбір атаулардың жасалу жолдарына 
тоқталсақ, енді олардың қолданысында кездесетін кемшіліктерге на- 
зар аударамыз. Қазіргі баспасөзде кездесетін жаңа атаулардың қолда- 
нысындагы орын алып жүрген кемшіліктің ең бастысы -ресм и  бекітілген 
терминдердің бірнеше нұсқасының жарыса жұмсалуы. Бүтінгі баспасөз 
беттерінен жинақталган жаңа атауларды сараптағанда мынадай сөздердің 
жарыса қолданылып жүргендігі анықталды:

Администратор -  әкімші, әкімгер; акимат -  әкімдік, әкімият; мобиль- 
ный (сотовый) телефон -  қалтателефон, үялы телефон, цалтафон; ин- 
тернет -  әлемтор, галамтор, стюардесса -  эуесерік, аспансерік; глобали- 
зация -  галамдану, жанандану, ауцымдану, транспортная пробка -  кеп- 
телек, кептеліс, тыгын, тыгыръщ; семья -  отбасы, жанүя; публицис- 
тика -  көсемсөз, цогамсөз, замансөз, мәндісөз; кресло -  орынтац, күрсі; 
медсестра -  медбике, мейірбике; наушник -  тыцдауыш, цүлацкигіш, 
цүлаіфідірік\ микрорайон -  мөлтекаудан, ьщшамаудан, шагынаудан; пе- 
тиция -  арыз-тілек, цүзырхат; ремень безопасности -  цауіпсіздік белдігі, 
цорганыш белбеу; прорывные проекты -  серпінді жобалар, шепбүзар 
жобалар; фонтан -  субүрцац, бүрцац; казино -  ойынхана, цүмархана; па- 
триотизм -  отаншылдыц, отансүйгіштік, елжандылыц; огнестрельное 
оружие -  атыс царуы, отты цару т.б.

Бұл келтірілген мысалдардың арасында ресми бекітілгені де, біраздан 
бері қолданылып жүргенімен бекітуге ұсынылмағандары да, сондай-ақ
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жұртшылықка аса таныс емес элі сараптан өте қоймаған жаңа қолданыстар 
да бар. Бұлардың арасындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы та- 
рапынан ресми бекітілгендері мыналар: әкімші, әкімдік, жанандану, от- 
басы, ъщиіамаудан. Соған қарамастан осы бекітілген атаулардың әкімгер, 
әкімият, галамдану, жанандану, ауцымдану, жанүя, мөлтекаудан, 
шагынаудан нұсқалары баспасөз беттерінде жарыса қолданылып келеді.

Мұның себебі не? Жалпы біздегі ресми бекітілген терминдердің бірізді 
қолданылмауының негізгі екі түрлі себебін атауға болады. Біріншісі -  
бекітілген терминдерді жұртшылыққа жеткізіп, олардың қолданысын 
қадагалап, үйлестіріп отыру жұмыстарының тиісті дэрежеде жүргізілмеуі. 
Екіншісі -  терминдерді жасау, сараптау, ұсынылған нұсқалардың ара- 
сынан сәтті жасалғандарын іріктеп алу жэне бекіту жұмыстарының 
кәсіби тұрғыда жүзеге асырылмауы. Бізде тілді жақсы білетін термин 
шығармашылығына өз үлесін қосып, көптеген сәтті терминдер жасап, 
терминологиялық сөздіктер шығарып жүрген практиктер, сала маман- 
дары бар. Алайда соган қарамастан, бүкіл термин шығармашылығын 
ұйымдастырып, оның барысын қадағалап, жетістіктерін үлгі ретінде 
ұсынып, кемшіліктерін түзетіп отыратын кәсіби мамандар шогырланған 
орталық құрылымның болмауы бұл істің жүйелі түрде жүзеге асуына 
мүмкіндік туғызбай отыр. Сондықтан бекітуге ұсынылған терминдер не- 
месе белгілі бір сала маманы дайындаған терминологиялық сөздік жан- 
жақты талданбайды. Мемтерминком қарауына үстірт, формальді түрде 
сараптан өтіп келген терминдер мен терминологиялық сөздіктер ұсыныла 
береді. Ал Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы мемлекеттік 
терминология комиссиясы мэртебесі зор комиссия болғанмен ол да 
тұрақты түрде жұмыс істейтін, тек терминология мәселесімен ғана ай- 
налысатын құрылым емес. Оган тек терминтанушы, терминограф, 
терминшілер гана емес, жалпы филологиялық білімі барлар да, журна- 
листер мен ақын-жазушылар да, қызметтік міндетіне сәйкес лауазымды 
тұлғалар да мүше бола алады. Оны қазақ тілін өте нашар білетін басшы- 
лар басқарып, құрамына тіл білмейтін, терминология мәселелерінен еш 
хабары жоқ мүшелер енгізілгенін де көзімізбен көрдік. Біз терминология 
мәселелерімен осы істің мэн-жайын жетік білетін кәсіби маманданған 
кадрлар айналысатын жағдайға элі жете алмай отырмыз. Сондықтан да 
осындай мәртебелі комиссияның бекіткен терминдерінен шикіліктер шы- 
гып қалып жатады. Бекітілген терминдерді жұртшылыққа таныстырып, 
олардың қолданысын қадагалау жұмысы да осы уақытқа дейін бірқалыпты 
іске асып, бір ізге түсе қоймаган. Бекітілген терминдердің қолданысын
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қадағалау тетігі мүлде жасалмаған деуге болады. Терминдерді жасау, олар- 
ды талқылау мен бекіту, қолданысын қадағалау кәсіби түрғыдан жүзеге 
асырылмаған соң, жетілдірілген терминжүйе қалыптастыру жолындағы 
атқарылып жатқан жұмыстардың кемшіліксіз эрі нэтижелі болуы қиын 
екендігін дәлелдеп жату артық болар. Бекітілген терминдердің бірізді 
қолданылмауы не олардың о баста дұрыс бекітілмегендігінен, не дұрыс 
жасалып, орынды бекітілген терминнің қолданысын қамтамасыз ете алма- 
удан екендігін ашып айтпасқа болмайды. Терминологиялық жұмыстарды 
орталықтандырылған түрде кәсіби тұрғыдан жүзеге асырмасақ, мұндай 
кемшіліктер орын ала беретіндігін біз үнемі айтып, тиісті органдар ал- 
дына шешімін табуы тиіс мәселе ретінде қойып-ақ келеміз. Бірақ әзірге 
одан айтарлықтай нәтиже шығып жатқаны шамалы. Терминологиялық 
жұмыстарды республикалық деңгейде үйлестіру ісі шешімін таппай, 
соған сәйкес бұл саладағы қордаланған мэселелер күннен-күнге, жылдан- 
жылға артқан үстіне арта түсіп отыр.

Ал ресми бекітілмеген атаулар мен термин сөздердің баспасөзде жа- 
рыса қолданылуына келсек, бұл құбылысты шектеудің реті жоқ. Тек тер- 
миндер жарыспалылығын тым ұзаққа созып алмай, қолданыста жүрген 
нұсқалар арасынан сын мерзімнен өтіп, терминге қойылатын талаптарға 
сай келетінін таңдап алып ресми бекітіп отыру қажет. Ал таңдаудан 
өтпегендерін ұсынылмаған, қолданысына тыйым салынған (немесе шек- 
телген) атаулар қатарына қосып отыру арқылы орынсыз жарыспалылыққа 
жол берілмеуін қамтамасыз етуге болады. Жоғарыдағы мысалдағы элі 
бекітілмеген жарыспалы атауларға қатысты осы жұмыстар енді жүргізілуі 
керек.

Бұл аталғандармен бірге қазіргі термин шығармашылығы мен олардың 
қолданысында орын алып жататын өзге де кемшіліктер бар. Айталық, 
орыс немесе өзге шет тілінен енген дара тұлғалы терминдерді екі немесе 
үш сыңарлы термин түрінде сипаттай аудару кездесіп жатады. Мысалы, 
«распродажа» деген атауды қазақша «арзан сатылым» деп екі сөзбен 
беру термин ықшамдылығы тұрғысынан да мағыналық тұрғыдан да 
ұтымды жасалған дей алмаймыз. Экономикалық сөздіктерде бұл терминді 
сондай-ақ «жаппай сату», «сатып жіберу», «көтере сату» түрінде жа- 
рыстыра беріп жүр. Кейде екі ұғымды бір сөзбен атау сияқты кемшілік те 
байқалып жатады. Мәселен, баспасөз беттерінде «конференцияны» да, 
«маслихатты» да -  «мәслихат» деп қолдану ұшырасып жатады.
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Қазақ тіл біліміндегі лингвистикалық терминдерді 
қалыптастыру мәселесі туралы

I

А. Байтурсынұлы және лингвистикалық терминдер

Термин -  латын тілінен аударғанда «шек», «шекара» дегенді 
білдіріп, ғылым мен білім саласындағы ұғымдарды дэл, нақты атау үшін 
қолданылатын арнайы сөздер мен сөз тіркестері жэне сөйлемдер. Кейде 
термин ұғымында тілімізде «атау сөздер» деп те қолданылады, бірақ бұл 
термин ұғымын, оның қамтыр ауқымын толық бере алмайды.

Термин, ең алдымен, белгілі бір ғылым саласыныңұғымдар жүйесінен 
туындайды. Осы бір жүйені айқындайтын термин сөздер тобы, яғни тер- 
минология жалпы әдеби тілдің бір тармағы, ол сол тілдің әдеби норма- 
сына бағынады. Бірақ, екінші жағынан, ол шектеулі қызметтегі ғылым 
тілі ретінде жалпыхалықтық тілден шеңбері тар, өйткені жалпыхалықтық 
тілге қатыстының бэрі оған ене бермейді. Сонымен бірге, екінші жағынан, 
ол эдеттегі кэсіби қатынастан тыс ғылыми ұғымдарды білдіретіндіктен, 
ғылым тілі ретінде жалпы эдеби тілге қарағанда анағұрлым кең ұғымды 
білдіреді. Сондықтан термин мәселесін сөз еткенде қашанда алдан 
«ғылым тілі», яғни әдеби тілдің ғылыми стилі деген мэселе туындайды. 
Қазақ эдеби тілі сөздік қорының күн санап баюы, жаңа термин сөздермен 
толығуы тікелей ғылыми-техникалық прогреске байланысты.

Терминдердің күнделікті өмірде араласпайтын жері жоқ. Ғылым 
мен техникалық даму қатты өрістеп отырған бүгінгі таңда терминдер 
жүйесі, терминологиялық лексика, эсіресе қоғамдық, табиғат жэне тех- 
ника ғылымдары тілі тіл білімінде неше алуан күрделі проблемалар- 
ды алға тартып отыр. Өйткені ұғымдар жүйесін тіл материалы арқылы 
жабдықтайтын терминология кез келген ғылым саласының логикалық
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мазмұнын жасайтын негіз деп аталуға хақысы бар. Сол себепті де терми- 
нология дегеніміз -  гылым тілі, ғылым тілі дегеніміз -  терминологиялық 
жүйе болып шығады.

XIX ғасыр аяғында қазақ тілінің мәселелерімен кейбір қазақ 
оқығандары да шұғылдана бастады. Олар мақалалар жазып, қазақ тілінің 
жай-күйін, жазуының мәселелерін қозғады. Ы. Алтынсариннің атақты 
«Хрестоматиясы» басылып шықты. «Айқап» журналы (1911-1915) жэне 
«Қазақ» газеті (1913-1918) беттерінде қазақ тілінің өзекті, жан ауыртар 
жағдайлары сөз етілді. Міне, осы мақалаларда, Ы. Алтынсариннің аталған 
«Хрестоматияларында» қазақтілінде алғашқы лингвистикалықтерминдер 
қолданылды. Бірақ бұлардың бэрі қазақ тіл біліміндегі лингвистикалық 
терминологияның бастау-көздері деуге лайық құбылыс болатын. Шын 
мэнінде қазақ лингвистикалық терминологиясы екі адамның есімімен 
тығыз байланысты. Оның біріншісі -  Ахмет Байтұрсынұлы, екіншісі -  
Құдайберген Жұбанұлы.

Қазақ тіл білімінің, оның ішінде ғылыми терминологиясының атасы 
ретінде А. Байтұрсынұлының есімі соңғы жылдары жарық көрген барлық 
ғылыми эдебиеттерде аталады. Атап айтқанда: Байтұрсынұлы А. //Қазақ 
тілі. Энциклопедия. Алматы, 1998, 56-6.; Айтбаев Ө. Қазақ терминоло- 
гиясының дамуы мен қалыптасуы. Алматы, 1988, 31-6.; Құрманбайұлы 
Ш. Қазақ лексикасының терминденуі. Алматы, 1998,139-6.; СыздықоваР. 
Ахмет Байтұрсынов//Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992,28-6.; 
Мемлекеттік тіл: бүгіні мен болашағы. Астана, 1998 жэне т.б. жаңадан 
жарық көрген ондаған еңбектер бар.

Қазақ тіл білімінің негізін қалаушы гылым ретінде А. Байіұрсынұлы 
осы ғылым саласындағы негізгі ұғымдарды жэне олардың өзара байланы- 
сын анықтап, яғни қазақ тілінің табиғатын көрсететін ұгымдар жүйесін 
түзумен қатар, сол ғылыми ұғымдардың атауларын да жасаған. Ғылыми 
ұғымдарға ат қою оңай жұмыс емес. Ол үлкен талғампаздықты, тілді ше- 
бер пайдалана білуді қажет ететін шығармашылық үдеріс. Бұған қоса ар- 
наулы ұғымдарға ат қою кезінде ұғымдар жүйесінің өзіндік ерекшеліктерін 
міндетті түрде ескеру қажет. Атаудың ықшамдылығы, бір мағыналылығы 
жэне ұғым мазмұнын қамтуы сияқты талаптарды мүлтіксіз орындаудың 
қиындығы терминдерді ана тілінде жасаудан гөрі көп жағдайда оны ұғымдар 
жүйесінің ерекшеліктеріне сай келетін өзге тілдерден дайын қалпында ала 
салуға (яғни жасауға емес, қабылдауға) мэжбүр ететін себептердің бірі.

Терминология мәселесі қашанда ғылым тілімен, қандай да бір бол- 
масын ғылым саласын алға сүйреуші ғалымдар есімімен байланысты.
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Бүгінгі дамыған қазақ гылымының бастау көзін, ондағы терминологиялық 
жүйенің қалыптасу тарихы ғылымның көшбастаушысы болған ғалым- 
дардың еңбектерінде жатыр. Тіл білімі, әдебиеттану салаларын А. Бай- 
тұрсынұлы бастаса, алғашқы математика оқулықтарын М. Дулатов, 
С. Қожанов, Қ. Сәтбаевтар жазған. Сол сияқты физика мен геометрия -  
Е. Омаровтың, психология -  Ж. Аймауытовтың, педагогика -  М. Жұма- 
баевтың, тарих терминдерінің қалыптасуы М. Тынышпаев, Қ. Кемең- 
герұлы, Т. Шонанов есімдерімен тығыз байланысты.

А. Байтұрсынұлының 1912 жылы Орынборда жарық көрген «Оқу 
құралының» («Қазақша әліппе») өзінен буып, дыбыс, нүкте, дауысты 
дыбыстар, жарты дауысты дыбыс, дәйекші, жіңішкелік белгісі, хәріп 
(әріп) сияқты терминдерді ұшыратуға болады. Ал 1914-1915 жылда- 
ры жэне одан кейінгі жылдары 1928 жылға дейін бірнеше дүркін басы- 
лып тұрған «Тіл-құрал» оқулықтарында («Қазақ тілінің грамматикасы») 
әбден қалыптасып, бүгінгі күнге дейін қолданылып жүрген зат есім, сын 
есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, цосымша, жалгау, жүрнац сияқты 
жүздеген терминдерді алғаш қолданып қазақ тіл білімінде орнықтырды. 
Бұл орайда, баса көрсететін бір мәселе -  А. Байтұрсынұлы бір не бірнеше 
терминді ойлап тауып, соларды ғана тілде қалыптастырған жоқ, ол бүкіл 
бір ғылым саласындағы арнаулы ұғымдардың атаулар жиынтығын, 
дәлірек айтқанда, түтас терминдер жүйесін жасады.

Ғылымның дамуына орай ұғымдар жүйесінің ұлғайып отыруы -  
табиғи құбылыс. А. Байтұрсынұлы қалыптастырған терминдер жүйесі 
де қазақ тіл білімі дамыған сайын жаңа элементтермен толыға түсуде. 
А. Байтұрсынұлының тұтастай терминдер жүйесін қалыптастыруы -  
оның қазақ тіл білімінің терминологиясын жасаушы екендігінің дәлелі 
бола алады. Келесі атап өтетін маңызды мәселе А. Байтұрсынұлының 
терминжасам тәсілдерін анықтап, оларды өз тэжірибесінде тұңғыш 
рет тиімді пайдаланған білімпаз екендігі. Термин жасау барысында 
А. Байтұрсынұлы қазақ тілінің сөз тудыру тәсілдерін анықтап, түстеп 
берумен қатар, ол тәсілдерді термин жасауда пайдаланудың жарқын 
үлгісін көрсете алды, оған Ахмет қаламынан туындаған қазақ тілінің 
грамматикасының (сарфының) жазылуымен тікелей байланысты жүзде- 
ген терминдерді атауға болады: жүрнац, жалгау, буын, шумац, тармац, 
рай, мүше, әдіс терминдері сем антикалы қ тәсілмен, ал жацша, 
сызыцша, көсемше, есімше, дэйекші, буыншы, бастауьіш, баяндауыш, 
аныцтауыш, пысыцтауыш, толыцтауыш, жалгаулыц, есімдік тәріздес 
көптеген терминдерді морфологиялық тәсілмен, ал дауыссыз ды-
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быс, дауысты дыбыс, цатаң дыбыс, үяң дьібыс, түбір сөз, туынды 
сөз, қос сөз, царатпа сөз, қьістырма сөз, мезгіл пысыцтауыш, мекен 
пысықтауыш, сын пысъщтауыш, түрлаулы мүше, түрлаусыз мүше, 
салалас сөйлем, болымсыз сөйлем, толымды сөйлем сияқты термин- 
дер тобы синтаксистік тәсілмен жасалған. Келтірілген мысалдардың 
бэрі дерлік А. Байтұрсынұлының негізгі тілтану саласындағы еңбектері 
топтастырылған «Тіл тағылымы» кітабынан алынды. Бұл терминдердің 
кейбірі орыс тіліндегі терминдердің негізінде калькалау арқылы, мысалы, 
дауысты дыбыс, дауыссыз дъібыс, цос сөз, т.б. жасалғандығы аңғарылып 
тұр. Бұл ғалым-ағартушының калька тәсілін де ұтымды пайдалағанын 
көрсетеді. А. Байтұрсынұлы аталған терминдердің орыс тіліндегі аталған 
қасиеттерін жақсы білумен бірге, қазақ тілінің өз материалын ұтымды 
пайдалана отырып, сэтті терминдер жасаған. Көрсетілген терминдердің 
қазақ тілінің терминологиялық лексикасының қатарынан берік орын алып, 
күні бүгінге дейін өзгеріссіз қолданылып, әбден қалыптасып кеткендігі -  
олардың өте сәтті жасалғандығының дэлелі.

Ғалым еңбектерінде қимыл атауы тұлғалы ацдау, ауыстыру, әсірелеу, 
байымдау, бернелеу, бүкпелеу, дамыту, кейіптеу, көріктеу, мезгеу, меңзеу, 
теңеу, түйдектеу, үдету, шендестіру сияқты әдебиеттану терминдері 
мен демеу, жалгау, үстеу, шылау тэрізді тіл білімі терминдерін 
кездестіруге болады. Заттық ұғым мен процесті ұштастырып тұратын 
мұндай терминдерді жасау А. Байтұрсынұлынан бастау алғаны, термин 
тудырудың өнімді бір үлгісіне айналғаны аңғарылады. «Бұл терминдердің 
қайсыбірі (мысалы, ауыстыру, теңеу, т.б.) тілде бұрыннан бар сөздердің 
терминденуі арқылы жасалған болса, кейбірі (мысалы, лептеу, ойамал- 
дау, т.б.) сол үлгімен, яғни етістік түбіріне -у жұрнағын жалғау жолымен 
жасалған», -дейді Ш. Құрманбайұлы «Қазақлексикасының терминденуі» 
[1,140-6.] еңбегінде.

Терминделуші ұғым мен терминденуші сөзді сәйкестендіру үшін 
ұғымдар жүйесіне де, терминдер жүйесіне де бірдей мэн беру термин 
жасаушыға аса қажет. А. Байтұрсынұлы жасаған терминдердің түгелге 
жуық сәтті шығуының сыры -  оның нағыз терминолог ретінде термин- 
ге лексикология тұрғысынан да, концептология тұрғысынан да қарай 
білуінде жатыр.

Белгілі ғалым Р. Сыздық «...жалпы мәдениетке, тарихқа қатысты 
әлеуметтік терминдердің көпшілігі Байтұрсынов қаламынан туып, қазір 
авторы ұмытылып, жалпы халықтық кэнігі сөздер болып кеткендігін атап 
айту керек», -  десе [2, ЗЗ-б.], профессор Р. Нұрғалиев А. Байтұрсынұлы
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кезінде қолданған, бірақ кейін айналыстан алынып қалған суьщтама, 
зауъщтама, сарындама, салттама, гүрыптама, қалыптама деген 
терминдерді тілімізге қайта оралтуды ұсынады [3, 13-6.].

Тілдің әлеуетін кезінде А. Байтұрсынұлы: «Тілдің міндеті -  ақылдың 
аңдауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін меңзегенше, көңілдің түюін 
түйгенінше айтуға жарау. Мұның бэріне жұмсай білетін адамы табылса, 
тіл шама қадарынша жарайды. Бірақ тілді жұмсай білетін адам табылуы 
қиын. ...Сондықтан сөзден жасап сөз шығару деген эркімнің қолынан 
келе бермейді жэне шығарғандардың да сөздері бэрі бірдей жақсы бола 
бермейді», -  деген болатын.

Орыстың ғылым тілінің даму тарихын зерттеген ғалымдар энцикло- 
педист-ғалым М.В. Ломоносовты -  «орыс ғылыми терминологиясының 
атасы» десе, Қазақстан тарихындағы ондай орын ұлтымыздың ұлы 
перзенті Ахмет Байтұрсынұлына тиесілі.

I I

Қ. Жұбанов қазақ терминдерінің жүйесін 
ғылыми негіздеуші

А. Байтұрсынов 1925 жылдан бастап қуғынға ұшырап, 1928-1929 
жылдардан бастап шығармалары баспа бетіне шықпаған кездерде қазақ 
тіл біліміндегі лингвист маман Қ. Жұбанов осы салада еңбек етті.

Ол 1928 жылы көктемде экстернмен Ленинградтағы Енукидзе атын- 
дағы Шығыс тілдер институтын тэмамдайды. Бұл жөнінде ол 1935 жылы 
толтырған анкетасында: «1. Ленинградтағы Шығыс тілдері институтын;
2. СССР Ғылым академиясының аспирантурасын бітірдім», -  деп жаза- 
ды [4, 36-6.]. Осы жылы Қ.Жұбановты қазіргі Абай ат. педагогикалық 
университеттің түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы кафедра- 
сына ғылыми қызметкер етіп шақырады да, сол жылы Ленинградтың 
Шығыстану институтының «Түркологиялық семинар» деп аталатын 
білім орталығына жібереді. Мұнда ол жыл жарымдай Шығыстану 
ғылымдарының негіздерімен танысады, тілдерді зерттеудің ғылыми 
эдістерін меңгереді, эр түрлі тілдердің табиғаты туралы мәлімет алады. 
1930 жылдың қазанында ол Тіл жэне ойлау институтының академик 
Н.Я. Марр басқаратын «Яфедидологиялық семинарына» аспирант болып

53



2009 Т е р  МИН 0 Л 0 г и я  л ы қ

Хабаршы № 4

қабылданады, академиктер С.Е. Малов, И.И. Мещанинов, В.А. Богоро- 
дицкий, Е.Д. Поливанов сияқты ғалымдардан дэріс алады.

1932 жылы аспирантурасын аяқтап, Алматыға оралған соң ҚазПИ- 
ге лингвистика кафедрасының меңгерушілігіне тағайындалады. Ол 
Академия бөлімшесі, Халық ағарту комиссариаты, Оқулықтар бөлімі 
т.б. ондаған шаруаны қоса атқарады. 1933 жылдан Мемтерминкомның 
жұмысын басқарады.

Ал 1920-30 жылдары улт тілдеріндегі терминология ең бір өзекті, ең 
бір көкейтесті проблема болатын. Өйткені жаңа құрылыс, жылдан-жылға 
дами түскен ғылым мен техника саласы, қалың бұқараны ағарту ісі, жазба 
мәдениеттің дамуы -  баршасы жүздеген жаңа ұғым атауларын жасауға 
мэжбүр етті жэне бұлар жай атаулар емес, терминдік атаулар болуға тиіс 
еді, олардың жасалу принциптерін, бағытын белгілеу, көздерін анықтау 
жалаң теориялық емес, практикалық шешімдерді де қажет етті. Бұған 
білімдар адамдардың араласуы керек болды. Қ.Жұбанов тек ұйымдастыру 
жұмыстарымен, басшылық етумен қанағаттанып қойған жоқ, «Термин 
сөздердің спецификасы жөнінде» деген мақала жазып, термин деген не, 
термин сөздердің жай сөздерден айырмашылығы қандай деген жайттарға 
тоқталып, терминология табиғатын түсіндіріп берді, интернационалдық 
сөздерге көзқарасын ашық айтты.

1935 жылы Қазақстанның мэдениет қызметкерлерінің II съезіне 
Мемлекеттік терминкомның атынан қазақ әдеби тілінің терминдерін 
жасауды ұсынды. Ол «Қазақ эдеби тілінің терминдері туралы» деген 
тақырыппен Терминком «Бюллетендерінде» орыс жэне қазақ тілдерінде 
жарияланды. Алғаш рет түзіліп, жарық көре бастаған терминологиялық 
сөздіктің алғысөзін жазып, онда терминжасау принциптерін ұсынды.

Латын жазуын қазақ тіліне лайықтап жетілдіре түсу, емле ережелерін 
әрі қарай жақсартып, тиянақтауда да Қ. Жұбанов нақты ұсыныстар жа- 
сайды, 1929 жылы Қызылорда қаласында өткен конференцияда термино- 
логия жөнінде баяндама жасайды.

«Өзінің 1936 жылы шыққан грамматикасында Қ. Жұбанов бірсыпыра 
терминдерді өзгерткен, жаңартқан, -  деп жазады профессор Н. Орал- 
баева. -  Алайда олардың біразы ғылыми термин ретінде орнығып қала 
алған жоқ. Оның көбі дұрыс еместігінен қалыптаспады деген пікірден 
аулақпыз. Дұрыс терминдердің де қалыптаспағандары бар. Мысалы, 
осы грамматикада профессор Қ. Жұбанов дербес сөз бен шылаулардың 
тіркесін қосалқы сөз деп атаған /ол шылаулардың бір тобын қосалқы 
дейді/. Шылаулардың, басқа да көмекшілердің сөйлемде дербес сөзбен
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тіркесіп қолданылуы -  тілімізде бар құбылыс. Мүндайда көмекшілер 
дербес сөздің дыбыстық құрамына кіріп, бірге жазылмағаны болмаса, сол 
сөзбен бірге қаралуга тиіс екені айдан анық. Олар сөзге белгілі магына 
үстеп, сонымен бірге сөйлемде біртұтас магына беріп, сөйлем құраушы 
тұтас тұлға, күрделі бөлшек қызметін атқарады. Солай бола тұрса да, элі 
күнге дейін дербес сөз бен шылаулы тіркес грамматикадан өз орнын ала 
алмай жүр. Тілде өте жиі кездесетін осы құбылыстың танылмай жүргенін 
жэне Қ. Жүргеновтің ізімен кейінгі теориялық жетістіктерді ескеріп, дер- 
бес сөздер мен көмекшілердің тіркесін біз өз еңбектерімізде көмекшілі 
сөз деп атап жүрміз» [5, 67-бет.].

Міне, бұл ұзақ сілтемеден не көруге болады. Біріншіден, сол тұста 
А. Байтұрсынов сияқты зиялылар «алашордашыл», «халық жауы» деп ата- 
ла бастаған соң, олардың еңбектері, оқулықтары айналымнан алынып та- 
сталды, екіншіден, Қ. Жұбанов сияқты жаңа буынға жаңа оқулықтар жазу 
тапсырылды, үшіншіден, осы жаңа оқулықтарында олар бұрынғы «халық 
жаулары» қолданған «зиянкес» сөздерді /терминдерді/ қолданбауы қажет 
болды. Осындай қиын жағдайда қалған Қ. Жұбанов сияқты ғалымдар бірақ 
жолын тауып, бұл жағдайдан да құтылып жүрді. Жэне олар мүмкіндігінше 
тілімізде бұрын орныққан терминдерді авторларының атын атамай, сол 
күйінше қалдыруға тырысты.

Ал, профессор Н. Оралбаева көрсеткен терминге -  қосалқы сөз 
/кейінгі ғалымдар -  көмекшілі сөз/ терминіне -  оралсақ, бұл жерде біз 
басқа құбылысты байқаймыз. Ең алдымен, қазақ тілі ғылымы, тіл білімі 
А. Байтұрсынұлы кезіндегіден көш ілгеріледі. Яғни, ол кезде А. Байтұр- 
сынұлы үшін мұндай термин ойлап табу қажеттілігі болмады. Ал ғылыми 
тіл білімінің өкілі Қ. Жұбанов сол кездің өзінде тіл білімінің осын- 
дай нәзік, тереңде жатқан құбылысын танып, оған атау, термин берді. 
Өкінішке орай, 1938 жылы «халық жауы» ретінде ұсталып, атылған соң 
Қ. Жұбановтың еңбектеріне де тыйым салынып, бұл тіл білімінің жетістігі 
ұмыт болды. Сонымен бірге оған атау таққан термин де ұмытылды. Ал 
ғалымдарымыз кейін тілден осы бір тілдік құбылысты байқаған тұста, 
Қ. Жұбановтың еңбектерімен таныс болмағандықтан оған өздерінше жаңа 
атау /көмекшілі сөз/ таңды. Осылайша жаңа бір қазақ лингвистикалық 
термин сөзінің ғылымдағы жолы қиылды.

Профессор Қ. Жұбанов сынды ғұлама ғалымның қазақ тіл біліміне 
қосқан тың үлесі, осы тілдік құбылыстарды айқындаудағы төл терми- 
нологиясын қолдануы оның ғылыми мұрасын зерттеушілер тарапынан 
айқын көрсетіліп келеді. Солардың бірі -  филология ғылымдарының
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докторы Әрсен Ибатов. Мәселен ол былай деп жазады: «Сөз тұлғасын 
Құдайберген Жұбанов түп мүше жэне жамау мүше деп екі жікке бөледі. 
А. Ысқақов бұлардың алғашқысын -  түбір морфема, екіншісін қосымша 
морфема деп атайды. Біздің зерттеулерімізде бұлар негізгі морфемалар 
жэне қосылма морфемалар деп аталады» [6, 128-136-66.]. Осылайша, ол 
Қ. Жұбанов еңбектерінде біріккен сөздер -  кіріккен сөздер, қос сөздер
-  қосар сөздер, қысқарган сөздер -  қиюлы сөздер деп қолдангандығын, 
біздің тіл білімінде олардың алғашқыларының орныққандығын нақты 
мысалдармен дәлелдейді. Ол сондай-ақ, қосымшалар терминін алғаш 
Қ. Жұбанов өз зерттеулерінде қолданып, содан күні бүгінге дейін осы- 
лайша қалыптасып кеткенін, тек оның түрлері, яғни жұрнақ пен жалғау
-  ғалым зерттеулерінде үстеу мен жалғау түрінде қолданылып, оның бірі 
қалып, екіншісі орнын басқа терминге /жұрнақ/ беруге мэжбүр болғанын 
өте нанымды дәлелдеген.

Профессор Қ. Жұбановтың терминологиямен қатысты басты жаңа- 
лығы -  қазақ орфографиясын тұрақтандырудағы рөлі екенін жоғарыда 
атап өттік. Ғалым орыс тілінен енген интернационал терминдер тұлғасын 
өзгертпей жазу принципін алғаш ұсынып, жэне ол пікірін жан-жақты 
дәлелдеп те шықты. Өйткені барынша естілуіне қарай, тұлғасын сақтап 
жазамыз деген жазу -  тілдегі сауатсыздықты ерекше күшейте түсетін еді. 
Мэселен, ол сол кезде ең жиі қолданылатын «коммунист» сөзін алып, оның 
сол кездегі мерзімді баспасөз бетінде естілуі бойынша көменес, кэмунес, 
кэмунөс жэне т.б. 16 вариантта жазылып, оқылып жүргенін келтіре оты- 
ра, мұндай ала-құлалықтан құтылудың бірден-бір жолы -  оның орысша 
тұлғасын сақтап жазу деп ұсынады.

Сонымен, қорыта айтар болсақ, қазақ тіл білімі тарихында қазақ 
терминологиясының жасалу, даму тарихын жүйелі де, ғылыми дәрежеде 
зерттеген галым -  профессор Құдайберген Жұбанов.

III

X. Досмұхамедұлының лингвистикалық термин 
қалыптастырудағы қызметі

Терминология мэселесі қашанда гылым тілімен, қандай да бір бол- 
масын ғылым саласын алға сүйреуші ғалымдар есімімен байланысты. 
Бүгінгі дамыған қазақ ғылымының бастау көзін, ондагы терминологиялық
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жүйенің қалыптасу тарихын білгіміз келсе, біз қашанда сол ғылымның 
көшбастаушысы болған ғалымдар еңбектеріне үңілуіміз керек. Осын- 
дай арыстың бірі, қазақ ғылымы мен мәдениетінде өшпес із қалдырған 
оқымысты -  Халел Досмұхамедұлы. 1903-09 жылдары Петербордағы 
Императорлық эскери-медицина академиясын алтын медальмен бітірген 
ғұлама ғалым кейін Ташкентте тұрған оншақты жыл бейбіт өмірінде та- 
рих, әдебиет, тіл, медицина, гигиена, педагогика, биология, табиғаттану 
сияқты қоғамдық жэне жаратылыстану ғылымдарының сан түрлі сала- 
сында мәңгі өшпестей із, мұра -  оқулық, кітап, мақалаларын қалдырды.

Энциклопедист-ғалым X. Досмұхамедұлы негізгі мамандығы дәрігер 
бола тұра, оны тіл мәселесінің зэру проблемалары бей-жай қалдырған 
жоқ. Өз ана тілін сүйіп, оған қамқоршы болам деп талпынған ұлтжанды 
ғалым тілдің қоғам өмірінде, оның ішінде ғылым-білім саласында атқарар 
рөлін жоғары қойды. Ол бірде: «Мэдениеттің негізі -  білім. Білімге тіл 
арқылы жетіледі. Білімді жұрттардың тілі бай болады» [7, 3-бет.], -  десе, 
енді бір жерде: «Тіл -  жұрттың жаны. Өз тілін өзі білмеген ел ел болмай- 
ды. Мәдениетке ұмтылған жұрттың алдымен тілі өзгермекші. ... Тілінен 
айырылған жұрт -  жойылған жұрт» [8,49-бет.], -  деген қорытындыға 
келеді.

Ал оның осыдан көп бұрын: «Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше 
жақсы сөйлесең, бұл -  сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше жақсы 
сөйлесең, бұл -  күйініш. Ана тілін білмей тұрып, жат тілге еліктей беру -  
зор қате. Бұл -  оқығандардың һэм оқушылардың есінен шықпауы керек», 
[7, 53-6] -  деуі күні бүгінгі күні өзекті мәселе болып отырған мемлекеттік 
тіл тұрғысынан есте ұстар қағида эрі жастарға өнеге боларлықтай, ана 
тілін қадірлеуге шақырған ұлағатты сөздер.

X. Досмұхамедұлы сол кездегі талас-тартыс тудырып жүрген емле, 
эліпби, пэн атаулары /терминология/, дыбыс заңдылықтары сияқты 
көкейкесті, зэру мэселелерге көп көңіл бөлген ғалым.

Қазақ тіліне қатысты туындыларының ішінде аса бір білімдарлықпен 
жазылған еңбегі -  «Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы» кітап- 
шасы. Ол 1924 жылы Ташкентте басылып шықты. Ғалым бұл еңбегінде 
қазақ тілінің ғасырлар бойы сақталып келе жатқан тіл заңы -  сингармонизм 
мәселесін сөз етеді. Әсіресе, шет ел тілдерінен алынған сөздердің айты- 
лымы мен жазылуында бұл заң сақталмай, бұзылып отырғанын қынжыла 
айтып, алаңдаушылық білдіреді. «Осы күнгі қазақтың әдебиетінде, -  деп 
жазады ғалым, -  шеттен кірген сөздер көбейіп кетті. Төңкерістен соңғы 
шыққан журнал-газеттердің іші толған жат сөз. Білім, оқу әдебиеті де
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жат сөзге байыды. Заманымыздағы көркем әдебиетіміз де жат сөздерден 
құр емес. Оқушыға да, үйренушілерге де, үгіттеушіге де, жазушыға да, 
білімдіге де, шешенге де, ақынға да жат сөзсіз күнелте алмайтын за- 
ман туды. Топан судай қаптап, тілімізді жат сөздер басып бара жатқан 
мезгілде ескерілмей, үмытылуға айналған тіліміздің бір негізгі заңын 
еске сала кеткіміз келеді» [7, 82-6.]. Міне, осы дәйексөздегі «жат сөз» 
термині «кірме сөз» орнына қолданылып тұрған лингвистикалық атау. 
Бұл сол тұста өте жиі қолданылған термин. Тіпті Нэзір Төреқұловтың 
«Жат сөздер» деген кітабы да болған. Әрине, жат сөз терминінде «жат», 
яғни «жау» деген жағымсыз мағына бар. Шет сөздер, кірме элемент- 
тер тілімізге негізінен орыс тілінен енетін болғандықтан кейінірек ол 
атаудан ғалымдарымыздың қашып, «кірме», «шет» деген ұғымдармен 
ауыстырмасқа шаралары қалмаған еді.

X. Досмұхамедұлының тілге қатысты еңбектерінің қатарына жоға- 
рыда аталған кітапшасынан басқа «Диуани лұғат ат-түрк», «Қазақ тіліне 
латын харфін алу мәселесі», «Қазағыстан Білім ордасы қабылдаған пэн 
сөздері» мақалаларын, «Жат сөздер» атты рецензиясын жэне «1924 жылы 
Орынборда өткен Қазақ білімпаздарының съезінде сөйлеген сөздерін» 
жатқызуға болады.

Бұлардың ішінде, әсіресе, «Шолпан» журналына /1923, № 6-7-8/ 
жарияланған «Диуани лұғат ат-түрк» журналдық сын-мақаласының орны 
ерекше. Ерекше энциклопедист-ғалымның Түркияда түрік тілінде жарық 
көрген М. Қашғари мұрасын арнайы тапқызып алып, онымен өзі ғана 
танысып қоймай, оның тарихымен қазақ оқырмандарын таныстыруы, 
құр таныстырып ғана қоймай өте орынды сыни пікірлер айтуы -  тіпті 
бүгінгі зиялы қауым өкілдерін де тэнті қылады. Автор қолданған арнайы 
лингвистикалық терминдерді, әсіресе араб-парсы нұсқасында, еш аудар- 
ма, түсініксіз қолданған тұстарда бүгінгі сауатты тілшінің өзі сөздіксіз, 
ғылыми түсініктемесіз /комментарийсіз/ ұғынуы мүмкін емес.

Біз енді ғалым қолданған терминдерді көрсетіп кетелік:
-  түп /жилда/ -  том деген мағынада,
-  фэн кітаптары -  ғылым кітаптары,
-  асас -  негіз,
-  аһамият -  маңыз, мэн, мағына,
-  әсер -  шығарма, еңбек; туынды, ескерткіш,
-  эфенді -  мырза,
-  бітіктас -  жазулы тас, ескерткіш,
-  ғаид -  қатысты,
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-  ғайри -  тағы басқа,
-  ғанғана -  дәстүр,
-  жуһуд -  еврей /жөйт/,
-  иқтиқад -  сенім,
-  иқтисадий -  экономикалық,
-  қабила -  тайпа,
-  қатғи -  түпкілікті, тиянақты,
-  Мағариф назараты -  Оқу министрлігі,
-  мадди -  материалдық,
-  мағфауқа ат-табиғи -  табиғаттан тыс, жоғары,
-  мунасабат -  қарым-қатынас, байланыс,
-  муһим -  маңызды,
-  лэһже -  диалект,
-  нәср -  христиан діні,
-  нәшр -  басу /осыдан баспахан -  «нәшрият»/
-  низам -  жинақ,
-  расадхана -  обсерватория,
-  рахтади -  рақат,
-  салахиат -  жетік білу, хабардарлық,
-  тақаррабат -  жақындық,
-  тәсір -  әсер,
-  фәни усул -  ғылыми тәсіл,
-  фарсах -  7-8 шақырымға тең қашықтық,
-  тэкшіл ету -  ұйымдастыру,
-  хасыл болу -  мұратына жету, орындалу,
-  хилафат -  қарама-қарсы,
-  шахс -  жеке адам, кісі,
-  майданға шығарды -  жарыққа шығарды,
-  Милли тетеббулер меджуасы -  ¥лттық зерттеулер журналы.
Міне, X. Досмұхамедұлының аталған мақаласын оқи отырып, бүгінгі

оқырманғатүсініксіз сөздердің бір тобын осылайша бөліп алуға болады. Ал 
олардың семантикасын ашу үшін қолға міндетті түрде Н. Оңдасыновтың 
«Арабша-қазақша» жэне «Парсыша-қазақша сөздіктерін», «Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздіктерін» жэне басқа да арнаулы әдебиеттерді алу керек. 
Ал X. Досмұхамедұлы бұл терминдердің көпшілігін кэдімгі қарапайым, 
эдеби тіл элементі ретінде қолдана береді. Өйткені сол тұстағы оқырман, 
әсіресе зиялы қауым араб-парсы тілдерін жақсы білетін, тіпті білмеген 
күннің өзінде бұл тілдер элементі көп татар әдеби тілін /кітаптарын/
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міндетті түрде білуші еді. Енді осы мысалдардағы кейбір лингвистикалық 
терминдерге мысалдар келтіре кетелік:

1. Осылардың үстіне ислам ғалымдарына қарсы мадди мәдениет, 
шаруашылық, егіншілік, сауда-санағат терминдеріне ерекше назар салған. 
Ислам дүниесінде иктисадий гылымдарды Сырдария жагасынан барған 
бір түрк ғалымы /Фараби/ бастап жазған болса, Махмұд Қашғаридің да 
таза бір дүниауи /светский/ ғалым, дүниауи жағрафия һэм тіл ғалымы бо- 
лып, кітабын мынадай бір жолға қойды.

2. Түрк қауымының тіл, әдебиет һэм мәдениет тарихы үшін 1189- 
ыншы Орхон жағаларында Ядринцев тапқан, Томсен, Радлов һәм басқа 
ғалымдар тарапынан үйреніліп, нэшр етілген, барлық мәдениет, хан 
дүниесінің назарын өзіне қаратқан, хан ерлерінің фікірін алыстырған 
/өзгерткен/ ескі түрк, Орхон «бітіктастары» қандай аһамияты болса, Мах- 
муд Қашғари кітабының да аһамияты сондай. Махмуд Қашқаридың түрк 
қауымына, өз ұлтына мунасабаты Күл-тегін, Білге хандардың мунасаба- 
тындай һэм түрк руларын, түрк тілін білуі, әсіресе, білімі олардан артық 
болған.

3. Махмуд Қашғари Тянь-Шань үстінде һэм оның екі жағында оғыз, 
шігіл, йағма, тухси, қырғыз, ұйғыр, қыпшақ, йамақ, басмыл, татар, башқұрт, 
бұлғар, қарлұқ сияқты түрк қауымдарының тілдері тақарраба осы соңғы 
заманда Радлов кітаптарында жазылғандай қылып татбики /сравнитель- 
ная/ фонетикасын береді. Түрк тіршілігінің һэр жағынан алынған һэр 
түрлі 238 шамалы таза түрк өлеңдері һэм 270 шамалы мақалдар, өте көп 
сөйлемдер келтіреді. Әсіресе Махмұд Қашқаридің түрлі рулардың лэһже 
/наречие/ айырмалары туралы берген мағлұматы өте қымбатты.

4. Түрік сөзін араб харфімен жазған адам, әрине, Қашғари бірінші 
/тұңғыш/ адам болған. Ал араб харфін түрк харфі демейді. Түрк сөзін 
тек арабтарға һэм басқаларға түсіндіру үшін ғана араб харфімен жазады. 
Ол түрк харфі деп ұйғырша харфті біледі. Ұйғыр харфтерімен жазудың 
жол-жобаларын һэм араб харфімен жазылған сөздердің ұйғырша қалай 
жазылғанын көрсетеді. Араб харфімен жазылған асты, үсті /харакат/, су- 
кунымен жазған. һэр түрлі харфтің махражун /дыбыс шығаратын орны/, 
һэр хараке, сукунның қалай жұмсалуы хақында ашық мағлұмат береді. 
Соның үстіне араб сөздері бәрі де асты-үстімен жазылған. Мінеки соның 
үшін де һэр сөздің қалай айтылуы, мағынасы туралы һеш қатесіз ашық, 
қатғи мағлұмат алынады.

5. Мұның арқасында ескі ұйғыр әсерлерін, әсіресе, «Құтадғу білікті» 
жаңадан қарап шығуға лэзім болады һәм түркі тілдерінің, түркі әдебиетінің
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тарихи үйрену бабында жаңа дэуір кіргізген. Махмуд Қащқаридің айту- 
ынша, бұл түрк ғалымы жэне де түрк тілінің наху, сарфы туралы «Кита- 
бу джауаһир ан-нахуи фи лүғат ат-түрк» есімімен арнап бір кітап жазған 
екен. Әгәр бұл кітап табылса, өте жақсы болар еді. Сондағы осы табылған 
кітабы, әрине, оның ең үлкен асыл кітабы. Мұнымен де максуд хасыл 
болады. Түрктің өз арасынан шыққан бұл ғалымның мәдени ижтимаий- 
тарихи, иққтисадий мағлұматтары истахдері /термин/ арасында күнбатыс 
Тукиу-түрк хүкіметі бұзылғаннан татарлар дэуіріне дейін тұрған бүл кен- 
геше фақат ибн Хордабек, Кудама, Гардизи, Ауфи уа ғайри сияқты араб, 
парсы жағрафия ғалымдарының ұзын құлақ хабарынша жазған жарқым- 
жұрты шатақ жазуларына һэм Қытай мағлұматына қарап үйренілген 
түрктердің ішкі тіршіліктері анық мэлім болды.

Міне, осы үзінділерден X. Досмұхамедұпының өз заманында қандай 
сауатты адам болғандығы айқын көрініп тұр ғой деп ойлаймыз. Сол тұста 
/1923 жылдары/ Ахмет Байтұрсыновтың өзі арабтың наху /синтаксис/, 
сарф /грамматика/ сияқты терминдерінен қашып, көбінше елге түсінікті 
«дыбыс жэне оның түрлері» /фонетика/, «сөз жэне оның түрлері» /мор- 
фология, «сөйлем жэне оның түрлері» /синтаксис/ түрінде түсіндірмелі 
терминдерді қолдана бастаса, X. Досмұхамедұлы керісінше, оларды мо- 
лынан пайдаланады. Бұған, біріншіден, жазып отырған материалы /араб 
тілді «Диуан»/ себепші болса, екіншіден, журналдың өз тіліне араб-парсы 
элементтерін көп сіңірген Ташкент шаһарында шығып тұруы да себеп бо- 
луы мүмкін.

Әйтпесе, тіл ғылымын барынша меңгерген /оны жоғарыдағы Ор- 
хон жазулары, Томсен, Радлов т.б. лингвистер еңбектерімен жан-жақты 
таныстығы да дэлелдесе керек/, бірнеше тіл меңгерген ғалым терминологи- 
ямен, пэн атауларымен арнайы айналысқан. Ташкентте ұйымдастырылған 
Қазақ-қырғыз Білім комиссиясының төрағасы ретінде бұл жұмыспен 
айналысуға ол міндетті де еді. Пэн атауларына /яғни терминологияға/ 
байланысты айтыстарға қызу араласа отырып, X. Досмұхамедұлы олар- 
ды қабылдаудың, бекітудің өзіндік жолдарын ұсынады. Бұл орайда ол 
былай деп жазады: «Бүкіл қазақ халқы үшін жалғыз Білім кеңесі болу 
керек. Ол білім кеңесінің жанында эр пэннің мамандарынан сайланған 
комиссиялар болуы керек. Пэн сөздері әуелі пэн комиссиясының сыны- 
на түсіп, оның қабылдап алған сөздері баспасөз жүзінде жарияланып, 
көптің талқысына түсінуге тиіс. Ол пэн сөздері сонан соң ғана барып 
Білім кеңесінің қарауына түсіп, бекітіліп шығуға тиіс» (9,83-6.). Міне, 
осы ұсыныстардың нәтижесінде Мемтерминком құрылған болатын.
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1920-30 жылдар қазақ тілі терминологиясындағы ең бір күрделі жыл- 
дар болатын. Өйткені, бүл кезде қазақ тіліндегі газет-журналдар көбейе 
бастады, ана тілінде алғашқы оқулықтар жазылды, жалпы кітап шығару 
ісі жөнге қойылды. Міне, осы кезде зиялы қауым алдына жаңа пэн ата- 
уларын жасау, шет тілдерден енгендерін аудару мәселесі тұрды. Ғалым 
бүл орайда өзіндік принцип ұстанды. Оны X. Досмұхамедұлының мына 
бір сөздерінен көруге болады: «Мәдениет қуған жұрттың ең алдымен 
тілі өзгермекші. Шеттен кірген біліммен, әдетпен, заңмен жаңалықтарға 
ұғым беретін жаңа сөздер келмекші. Білімге кірген жаңа сөздердің көбі 
үлгіге алынған мәдениетті жұрттың сөзі болмақшы» [7, З-б.]. Европа 
жұрттарының ғылым тілі қылып алған тілі -  латын тілі екенін айта келіп, 
ғалым: «Латын тіліндегі терминдерді ешкім қалдыруға ниет қылған жоқ, 
қалдыруға қолдан да келмейді. Ғылым ұлғайған сайын латын терминдері 
де ұлғайып барады», -  десе, өзінің шығармашылық қиыншылықтарын: 
«Термин табу бек қиын. Сөйткенмен, қолдан келгенше терминдерді 
нағыз қазақ сөзінен алдық». [10, З-б.], «Сөздің көбі жат жануарлар ту- 
расында болғандықтан, ғылым атауларын дұрыстап тағу жөнінде көп 
бейнет шектік. Ғылым атауларын қолымыздан келгенше түсінікті қылуға 
тырыстық» [11, 5-6.], -  деп мойындайды.

Ғалым сол кездегі өзекті де даулы мәселенің бірі -  емлеге көп көңіл 
бөлді. Бірде ол шет ел тілдерінен енген сөздердің жазылуын сөз етсе, бірде 
жазылуы дүдэмал сөздерді ретке келтіріп, бір ізге түсіруге ат салысты.

X. Досмұхамедұлының эдеби тіл туралы, оның негізі, баю жолдары 
туралы айтқан пікірлері де зерттеушіге ой салатын пайымдаулар. Өткен 
ғасырда қазақ тілінде басылып шыққан кітаптардың біразы таза қазақ 
тілінде емес, татар, араб-парсы сөздері араласқан кітаби тіл дәстүрімен 
жазылған қойыртпақ тілде жазылғанын айта келіп, оны «шатақ тіл» 
дейді. Ал әдеби тілдің негізі жалпыхалықтық тіл болуы керектігін ескерте 
келіп, «Қазақтың әдебиет тілі жаңадан басталды. Елдің қара тілі әдебиет 
тілімізге негіздікке алынды. Әдебиет тіліміздің табаны дұрыс салынды 
деуге болады», -  дейді.

Ғалым тілдің тазалығын, оның нормасын, халықтық негізін сақтауда 
мектеп пен баланың рөлін бірінші қатарға қойып қарастырған. «Мектеп 
пен баланың тілі дұрыс болса, елдің тілі көркейіп, байып, гүлденеді», -  
дейді. «Осы күнгі әдеби тіліміз өте қарқындап өсіп барады. Бір жағынан 
өз сөзінен сөз тудырып байыса, екінші жағынан жат сөздерді кіргізіп бай- 
ып барады», -  дейді.
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Сонымен, қорыта айтқанда, қалың көпшілік қауым арасында дәрігер, 

қоғам қайраткері, биолог ретінде танылган X. Досмұхамедұлының қазақ 
тілінің терминологиясы, фонетикасы, емле, түркі тілдерінің тарихы, 
әдеби тіл, көркем әдебиет тілі туралы пайымдаулары оның лингвист- 
ғалым екенін көрсететінін мойындалған факт. Байқап отырсақ, осы күнде 
өткір қойылып отырган зэру, көкейкесті мәселелердің көпшілігі кезінде 
X. Досмұхамедұлының қаламынан туған «Қазақ-қырғыз тіліндегі син- 
гармонизм заңы» кітапшасында, басқа да көптеген мақалаларында сөз 
болған. Сондықтан ғалымның лингвистикалық еңбектері, оның теориялық 
жэне практикалық пайымдаулары осы күні де мэнін жоймай келе жатқан 
еңбектер деп есептейміз.

Қорыта келгенде, қазақ тіл біліміндегі лингвистикалық термин 
қалыптастыру мәселесі -  толық шешімін тапқан проблема деуге болмай- 
ды, өйткені өркендеп отырган ғылыммен бірге жаңа терминдер күн сай- 
ын тілге еніп отыр. Бұрын С. Кеңесбаев пен Т. Жанұзақовтың авторлы- 
ғымен шыққан «Лингвистикалықтерминдердің қысқаша орысша-қазақша 
сөздігі» (Алматы, 1956) ғана бар еді. Одан кейін 40 жылдан кейін ғана 
А.С.Аманжоловтың«Қазақша-орысшалингвистикалықтерминологиялық 
сөздігі» (Алматы, 1997) жарық көрді. Осы екі аралықта қызық тіл білімін- 
дегі лингвистикалық терминологияның белсенді зерттелмеуінің бір се- 
бебі -  ұзақ жылдар бойы А. Байтұрсынов, Қ. Жұбанов сияқты қазақ тіл 
білімінің негізін қалаушы ғалымдардың аттары аталмай, еңбектерінің 
«жабық» болып келуі болды.

1925 жылдан бастап А. Байтұрсынов бастаған алдыңғы буын зиялы- 
лар қуғынга түсе бастаған соң, 1928-29 жылдардан кейін олардың бірде- 
бір кітаптары баспа бетін көрмеді. Олар жазган оқулықтар айналым- 
нан алынып тасталды. Олардың орнын басқан жас ғалымдарға дэл сол 
тақырыпта жаңа кітаптар, оқулықтар жазу тапсырылды. А. Байтұрсынов өз 
кітаптарында пайдаланған терминдер де «зиянкес» деп танылып, оларды 
өзгерту міндеті қойылды. Бірақ А. Байтұрсынов ұсынған лингвистикалық 
терминдер мен терминология бүгінге дейін мектеп оқулықтары мен 
ғылым тілінде сақталып келеді.
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¥СЫНЫСТАР, ПІКІРЛЕР

Бұл айдармен көпшілік талқысына ұсынылған терминоло- 
гиялық сөздіктен үзінді мен жекелеген терминдердің жасалуына, 
қолданысына қатысты мамандар пікірлері жарияланып отыр.
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Байынқол Қалиұлы,
филология гылымдарының докторы, профессор

«Қоғамдық ғылымдар терминдерінің 
орысша-қазақша сөздігі» жайында

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік терми- 
нология комиссиясы бюллетенінің (Терминологиялық хабаршының) 2009 
жылгы 3-нөмірінде А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Тер- 
минология бөлімінің қызметкерлері дайындаған «Қогамдық ғылымдар 
терминдерінің орысша-қазақша сөздігінің» бір бөлігі (А, Б, В әріптері 
бойынша) жарияланыпты. Сөздіктің кіріспе бөлігінде сөздік «оқырман 
талқысына ұсынылады» деп жазылыпты. Көп оқырманның бірі ретінде 
ұсынылған сөздікке өз пікірімізді білдіруді жөн көрдік.

Бірінші кезекте айтпагымыз: халыққа мұндай сөздік, сөз жоқ, қажет. 
Мемлекеттік тілді -  қазақ тілін дамытқымыз келсе, алдымен оның терми- 
нологиясын жөндеп алуымыз керек екендігі элімсақтан белгілі. Оган дэлел 
ретінде қазіргі кезде қазақша жазатындар орысша терминдердің қазақша 
баламаларын іздеп, әлекке түсіп жүретіндіктерін айтсақ та жеткілікті 
болар деп ойлаймыз. Осы тұрғыдан орысша-қазақша терминологиялық 
сөздіктердің маңызы зор екендіктерін айта келіп, Тіл білімі институты 
қызметкерлерінің бұл істерін құптайтындыгымызды білдіргіміз келеді.

Екінші айтпагымыз, сөздікті жасаганнан кейін оның сапалы болып 
шыгу жағын ойластырып, эрі елге пайдасы тиетіндей етіп жасаган дұрыс. 
Ал біздердің көпшілігіміз сөздіктерді асыгыс, шала жасаймыз да баспа- 
дан шыгып кеткеннен кейін оның «ана жері анадай екен, мына жері мы- 
надай екен» деп күңкілдейміз де жүреміз. Нәтижесінде сөздік халықтың 
мұқтажын өтей алмай, жарамсыз болып қалады.

«Қоғамдық ғылымдар терминдерінің орысша-қазақша сөздігі» де 
сондай болып шықпас үшін, біз оның кейбір кемшін тұстарына ғана көңіл 
аударғымыз келеді. Ол үшін ең алдымен оқырмандарымызды сол сөздік 
бойынша жасалган төмендегі кестемен таныстырып алайық:
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№« Хабаршы
Кесте

ұсынылған қоғамдық ғылымдар терминдері 
қүрамыиын сандық түрғыдан сипатталады

Реті Таза
орысша

Бірі -  
орысша, 

екіншісі -  
қазақша

Таза
қазақша

Аралас Жалпы
есебі

А саны
300

%
9,73

саны
50

%
1,62

саны
309

%
10,02

саны
524

%
17,00

саны
1183

%
38,37

Б 110 3,57 14 0,46 502 16,29 305 9,89 931 30,20

В 43 1,39 8 0,26 674 21,86 244 7,91 969 31,43

Жиын-
тыгы 453 14,69 72 2,34 1485 48,17 1073 34,80 3083 100,00

Кестеде ұсынылған орысша-қазақша терминдердің тек бір жағы 
ғана, яғни тек қазақша сыңарлары ғана сөз болады. Ұқыптап қараған кісі 
сөздіктегі барлық 3083 сөздің 1485-і (48,17%) орысша немесе қазақшасы 
аралас сөздер екенін байқай алады. Олай болса, мұндай сөздікті «орысша- 
қазақша сөздік» деп емес, «орысша-орысша сөздік» деп атауға тура 
келген болар еді. Бұлай болмас үшін сөздікті түзушілер оның қазақша 
сыңарларының мүмкіндігінше азайту жағын ойластырулары керек.

Біздің ойымызша оның жолдары мыналар:
1) Қазақша баламасы жоқ, тек орысшасы ғана бар абандон-абандон, 

банджо-банджо, валиха-валиха деген сияқты «аудармаларды» сөздікке 
ендірмеген жөн (1-бағанға қараңыз).

2) Сөздіктегі қазақша баламасы ретінде абдолин-абдолин, шаян төсі; 
блицкриг-блицкриг, цауыртсогыс;виремент-виремент, ацшааударужолы 
деп, бірі -  орысша, екіншісі -  қазақша екі терминді қатар беруге мүлде 
болмайды. Оның тек қазақшасын беру керек. Ұсынылған сөздіктегідей 
оларды қатар берсек, ешкім оның қазақша сыңарын қолданбайды, тек 
орысшасын гана қолданады (2-баганға қараңыз).

Үшінші айтпағымыз: үсынылып отырған терминологиялық сөздікте 
термин емес сөздер көп. Оларды сөздікке кіргізбеген абзал. Мысалы:

1) Күнделікті тұрмыста қолданылатын қарапайым зат атаулары: баня, 
брат мужа, бритва, булочка, бумага, бутылка, быт, варенъе, веник, вер- 
блюдовод, весло, весовщик, вилки, ведро, вор т.б.
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2) Әр түрлі тіл атаулары: абазинский язык, абхазский язык, адыгей- 
ский язык, алтайские язьіки, английский язык, балтийские языки, банту 
язык, башкирский язьік, белорусский язык, бирменский язык, булгарский 
язык, бурятский язык т.б.

3) Өсімдік атаулары: брюква -  тарна, бук -  шамшат, бузина -  ыргай, 
аюбадам, вика\ \ горош ек- сиыржоңышца, виш ня-ш ие, волокнистый лук
-  талшықты жуа, атжуа т.б.

Абай өлеңі, Абай шумагы, Жалмауызкемпір, Тіл біліміне кіріспе деген 
сияқтыларды да осы қатарға жатқызуға болады.

Кестенің үшінші бағанында көрсетілгендей сөздіктегі таза қазақша 
сөздердің (аудармалардың) жиынтығы -1485 сөз (термин). Бұл барлық атау 
сөздердің 48% күрайды. Ал орысша жэне орысшасы аралас терминдердің 
саны -  1598 сөз. Ол сөздіктің 52% қүрайды. 48% көп пе, 52% көп пе? 
Әрине соңғысы көп. Бұдан шығатын қорытынды біреу ғана. Ол сөздік 
орысша-қазақша деп аталғаннан кейін оның екінші жағы (қазақша жагы) 
түгелге жуық болмағанның өзінде оның көпшілігі қазақша болу керек. 
Сонда сөздік өзінің атына сай келеді. Сөздікшілер сөздіктің осы жағын 
да ойластырғаны жөн.

Ескерте кететін бір нәрсе: 3-ші бағандағы қазақша терминдердің 
кейбіреулерін сөздікшілердің қайта қарағаны жөн сияқты. Мэселен, 
ұсынылған сөздікте «астеник-талдырмаш» делініпті. Орыс тілінің 
түсіндірме сөздіктерінде «Астеник -  человек, страдающий астенией» 
делінген. Астения сөзіне қарасақ: «Астения -  состояние нервной и пси- 
хологической слабости, быстрой утомляемости, бессилия» деп анықтама 
беріліпті. Қазақ тілінің түсіндірме сөздіктеріне қарап көріп едік, талдыр- 
маш сөзі -  «тал шыбықтай, үзіліп тұрған, нэзік, жіңішке» деп түсіндіріледі. 
Аударма дұрыс па, дұрыс емес пе? Өздеріңіз көріп отырсыздар.

Ұсынылған сөздікте кездесетін амфора -  хұм, ауда -  жапут, багет
-  шамша, трезвучие -  үшендыбьістылық (83 б.) дегендердің қазақша ба- 
ламалары үйлесіп тұрған жоқ. Активный словаръ -  белсенді сөздік (44), 
аппарат книги -  кітап қүралы (54), бюллетенъ -  іс жаршы (92), бюро
-  орган (92), вариант -  түрім (94), вещественные существителъные -  
заттық зат есімдер (101), возрастная группа -  жас тобы (117), воору- 
женный отпор -  қарулы күштер (120) дегендердің қазақша баламалары 
құлаққа жат естіледі, сенімді емес. Сондай-ақ ұсынылған сөздікте апо- 
феоз -  үлықтау деп аударылыпты (54). Бұқаралық ақпарат кұралдарында 
үлықтау сөзі инаугурация сөзінің орнына қолданылып жүр. Водоспорная 
галерея -  керіз делініпті (114). Тілімізде керіз деген сөз жоқ, кәріз деген

2009  Т е р м и н о п о г и я п ы қ

хабаршы №4

68



Т е р м и н о п о г и я п ы қ  2009

№ 4  Х а б а р ш ы

сөз бар. Бірақ бұл сөзді терминком канализация сөзінің баламасы ретінде 
бекіткен. Халық болса кәріз деп бассейндг атайды.

Қалыптасқан заңдылық бойынша, жаңадан жасалған кез келген 
терминологиялық сөздік терминком бекіткен жэне түзеткен терминдерді 
сол бекіткен (түзетілген) күйінде алуы керек. Бүл талқылауға жатпай- 
тын аксиома. Мына ұсынылып отырған сөздікте бұл мәселе эруақыт 
ескеріле бермейтін секілді. Біз бэрін емес, 2006 жылдың маусым айын- 
да бекітіліп, «Егемен Қазақстанның» сол айдың 13-і күнгі нөмірінде 
жарияланған терминдерді тексеріп көріп едік, сөздікті түзушілердің 
оған қарамағандықтарына көзіміз жетті. Мәселен онда терминком аб- 
зац -  азатжол, адрес -  мекенжай, атрибут -  төлсипат, блокировка 
-  цүрсаулау, брошюра -  кітапша, вариант -  нүсца, версия -  нобай деп 
бекітіп берген. Үсынылған сөздікте абзац, атрибут, блокировка деген- 
дер орысша күйінде алынған да, ал брошюра, вариант, версия дегендерге 
бірі -  орысша, екіншісі -  қазақша екі жарыспалы сөзді (версия -  версия, 
болжам сияқты) қатар берген.

Мұндай олқылықтарды бұрын бекітілген басқа да терминдерден 
байқауға болады. Мәселен, бұрын азбука -  әліппе, алфавит -  әліпби, ба- 
ланс -  теңгерім, 2) теңдестік, транспорт -  көлік деп бекітілген тер- 
миндер үсынылган сөздікте азбука -  эліпби (42), алфавит -  алфавит (46), 
баланс -  баланс (65), транспорт -  транспорт (36) деп берілген. Әрине, 
бұл сияқтыларды қүптауга болмайды.

Өзіміз аралас деп атаган 4-ші багандағы терминдердің қатарына 
аннал[ы] -  аннал+дар, баптист[ы] -  баптистер, вагант[ы] -  вагант+тар, 
вирш[ы]+ вирш[тер], абиссинец -  абиссин+дік, бедность -  кедей+лік, 
абиотические факторы -  абиотика+лық фактор+лар, библейские апокри- 
оды -  библия+лық апокрифод+тар, вассальное государство -  вассал+дық 
мемлекет дегендер сияқты құрама терминдерді жатқызып отырмыз. 
Мұндайлардың да саны аз емес (1073—34,80%), сондықтан олардың ұсы- 
нылған сөздіктегі санын мүмкіндігінше қысқарту қажет секілді.

Ұсынылған сөздікте араб тілінің бей-префиксімен жасалған бейаза- 
маттыц (54), бейәдеби (103), бейпартияльіц (74), бейсаналылыц (75), 
бейсаясаттьіц (54) деген сияқты 5-6 сөз жүр. Бұларды сөздіктен мүлдем 
алып тастаган мақұл. Әйтпесе қазақ тілін қопарылмалы (флективті) 
тілдердің қатарына қосып, елге әбден күлкі болуымыз мүмкін.

Соңына қарай айтарымыз: қазақ тілінің орфографиялық сөздігінде 
(2007) бірге жазылып көрсетілген бойтүмар (49), жанцалта (83), 
күретамыр (57), цосазаматтыц (11), суцүбыры (114), төбетоп (100) деген
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сияқты біраз сөздер ұсынылған сөздікте бөлек жазылыпты (көрсетілген 
беттерге қараңыз).

Сондай-ақ ұсынылған сөздікте сутартцыш, суқыздыргыш деген- 
дер бірге жазылган да, ал осылардан ешқандай айырмашылықтары 
жоқ су қабылдагыш, су соргы(сы) дегендер (бэрі де 114-беттер) бөлек 
жазылған.

Бұларды түзеткен орынды. Әйтпесе былайғы жұртқа «Тіл білімі 
институтының қызметкерлері өздерінде жасалған (жазылған) еңбектерді 
өздері оқымайды екен» деген пікір туындап қалуы ғажап емес.

Осы айтылғандардан шығатын қорытынды (ұсыныстарымыз):
1) Терминологиялық сөздіктерге термин емес сөздерді қоспай, онда 

тек термин сөздердің ғана қамтылғаны абзал.
2) Орысша терминдердің қазақша баламалары болса ғана оларды 

сөздікке енгізіп, ал қазақша баламасы болмаса сөздікке ендірудің қажеті 
жоқ. Абандон -  абандон, абанитон -  абанитон, аббат -  аббат дегендер 
қазақ тіліне ешқандай пайда келтірмейді.

3) Орысша терминге бірі -  орысша, екіншісі -  қазақша екі сөзді қатар 
беруге де болмайды. Бұл «қалағаныңды қолдана бер» деген сөз. Егер олай 
ете берсек бірлі-жарым ұлтжанды азаматтар болмаса, қалган елдің бэрі 
оның орысша сыңарын ғана пайдаланып, қазақшасы айдалада қалады.

4) Жаңа сөздікті жасауға, оны баспадан бастырып шыгаруға үкімет 
ақша берген екен, сөздікшілер ол сөздіктің сапалы болып шығуына жау- 
апты болуға тиісті. Ол үшін бірінші кезекте сөздікшілер сөздікті сапалы 
етіп жасауы керек. Екінші кезекте жасалған сөздікке құрметті редактор 
емес, жұмыс істейтін, пайдасы тиетін, ақылы редактор тағайындалып, 
ол сөздікті мұқият редакциялап (түзетіп) шығуы қажет. Үшінші кезекте 
сөздіктің қолжазбасын мақтайтын рецензент емес, оның кемшіліктерін 
көрсетіп беретін рецензентті тауып, оған қаламақысын төлеп, сөздіктің 
кемшіліктерін айқындатып алулары керек. Көрсетілген кемшіліктерді 
түзеп, содан кейін ғана баспаға ұсынылса, сонда сөздік сапалы болып 
шығады. Ондай сөздіктердің елге тиер пайдасы да мол болады.
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М ахабат Ры мқұлұлы  Түсіпбек,
техника гылымдарының 

докторы, профессор, 
Мемлекеттік сыіілъщтыц иегері 

Қ. Сәтпаев атындагы ҚазҮТУ

Жекелеген терминдер туралы ұсыныс

Поршень -  орысшасы француз тілінен алынған, ағылшындар пи- 
стон дейді, немістер оны баллон дейді. Ал, біз қалай атаймыз? Бұл сөзге 
өзіміздің тілімізде ұқсас құрылғы бар -  піспек.

Осы атаулардың түпкі мағыналарын, неде қолданылатын, қасиет- 
терінің (техникалық) мүмкіншіліктерін сарапқа салсақ, солардың ішінде 
ең ұтымды өзіміздің сөзіміз шығады -  піспек. Сонда осы атаудың 
қандай кемістігі бар, шет тілдеріндегі баламалармен салыстырсақ? 
Қазақшаландырған эр бір жаңа термин осындай сараптамадан өткізілді.

Техникалық терминдерді ең әуелі біз -  инженерлер пайдаланамыз.
Терминком «Станок» деген атауды біздің ұсынысымызбен, яғни 

«білдек» деп бекітті. Осы термин қазақ тіліндегі оқулықтарға, техникалық 
кітаптарға енгізілген.

Аббревиатура -  ықш а. Түбірі ы қш ам  -  портативный, собранный, 
краткий, сжатый. Аббревиатура -  итальяндық сөз. Мағынасы -  сокраще- 
ние, сжатие.

Природная катастрофа (авария) -  қазақтың «апат» сөзі дэл келеді. Ал 
техникалық мағынада құрылғылар апатталмайды -  керісінше қирайды. 
Сондықтан, жаңа сөз -  «қирам» техника құрылымдарға сэйкес дэл келеді 
ғой деп ойлаймын.
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Ғылым комитеті А. Байгұрсынулы атындағы 
Тіл білімі институты Терминология бөлімінің 

қызметкерлері дайындаған, алдағы уақытта жарық көретін 
«Қоғамдық ғылымдар терминдерінің орысша-қазақша сөздігінің» 

бір бөлігі оқырман қауым талқысына усынылып отыр 
(жалгасы басы өшкен санда)

восточны й фронт ш ы ғы с майданы

востребование талап  ету

восходящ ая интонация көтеріңкі интонация

восходящ ее ударение үдем елі екпін

восходящ ий диф тонг үдем елі диф тонг

восходящ ий звук, 
тон  китайского слога

өрлемелі ды бы с

восхож дение абстрактного 
к  конкретном у

абстракты дан  н ақты ға өту

восхож дение ш ы ңға ш ы ғу

восьм ая нота сегізд ік нота

восьм ая пауза сегізінш і ты ны с

восьм идольны е стопы сегіз үлесті бунақтар

восьм иканатная ю рта сегіз қанатты  үй

восьм илетняя ш кола сегізж ы лды қ мектеп

восьм ислож ник сегіз буынды  өлең

вотум доверия сенім  білдіру

вотум недоверия сенім сіздік  білдіру

вотчина вотчина

вою ю щ ая сторона соғы суш ы  тарап

72



Т е р м и н  о л о г и я л ы қ  2009

» •  Хабаршь.

впечатление эсер

впечаты вание үстем е басу

враг дұш пан

враж да аразды қ, ж аулы қ

вратарь; голкипер қақпаш ы

врач соревнования ж ары с дәрігері

врачебная комиссия дәрігерлік  комиссия

врачебная ответственность дэрігерлік  ж ауапкерш ілік

врачебная тай н а дәрігерлік  қүпия

врачебно-трудовая экспертная 
комиссия

дэрігерлік  еңбек-сарапш ы  
ком иссиясы

врачебное наблю дение дәрігерлік  бақы лау

врачебны й осм отр дэрігерлік  байқау

врачебны й участок дррігсрлік учаске

вращ аю щ ий м ом ент ш ы р айналу сәті

вращ ение ш ы р айналды ру

вред зиян

вредитель зиянкес

вредительство зиянкестік

вредное воздействие вод судың зиянды  әсері

вредность зиянды лы қ

вредны е привы чки зиянды  эрекеттер

врем ена глагола етістік  ш ақтары

врем ена причастия есім ш енің  ш ақтары

врем енная апперцепция уақы тш а апперцепция
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врем енная виза уақы тш а виза

врем енная нетрудоспособность ж ұм ы сқа уақы тш а қабілетсіздік

врем енная преф еренция уақы тш а арты қш ы лы қ

врем енная работа уақы тш а ж ұм ы с

врем енная связь уақы тш а байланы с

врем енно исполняю щ ий обязанности  уақы тш а м індетін  атқаруш ы

врем енно отсутствую щ ие уақы тш а қаты спауш ы лар

врем енное закры тие границы ш екараны  уақы тш а ж абу

врем енное изменение ш ақты қ өзгеріс

врем енное обязательство уақы тш а м індет

врем енное правительство уақы тш а үкім ет

врем енное револю ционное 
правительство

револю циялы қ уақы тш а үкім ет

врем енное соглаш ение уақы тш а келісім

врем енное укрепление уақы тш а бекініс

врем енны е ж ильцы уақы тш а тұрғы ндар

врем енны е отнош ения уақы тш а қаты нас

врем енны е разницы уақы тты қ айы рм аш ы лы қтар

врем енны й ангар уақы тш а ангар

врем енны й аэродром уақы тш а аэродром

врем енны й поверенны й уақы тш а сенім ді өкіл

врем енны й пограничны й пост уақы тш а ш екаралы қ п ост

врем енны й представитель уақы тш а өкіл

врем енны й работник уақы тш а қы зметкер

врем я будущ ее неопределенное белгісіз келер ш ақ
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врем я допроса жауап уақы ты

врем я и пространство уақы т ж эне кеңістік

врем я игры ойы н уақы ты

врем я исполнения налогового 
обязательства

салы қ м ін деттем есін ің  оры ндалу 
уақы ты

врем я сна ұйқы  уақы ты

врем я уақыт, мезгіл, м ерзім

врож денная деятельность тум а іс-әрекет

врож денное движ ение тум а қозғалы с

врож денны е задатки тум а ны ш андар

врож денны е идеи туа біткен идеялар

врож денны е инстинкты тум а түйсіктер

врож денны й тум ы стан

вручение верительны х грам от с.енім грам оталары н  тапсы ру

всад н и к ,верховой салт атты

всасы ваю щ ий рукав сорғы ш  жең

всевластие теж еусіз биліктену

вселенский разум әлем дік ақыл

всем ирная олим пиада студентов студенттердің  бүкілэлем дік 
олим пиадасы

всеобуч ж алпы  үйрету

всеобщ ая история ж алпы  тарих

всеобщ ая п ричинная связь ж алпы лам а себепті байланы с

всеобщ ая теория бы тия ж алп ы лам а болм ы с теориясы

всеобщ ее избирательное право ж алп ы ға бірдей сайлау құқы ғы
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всеобщ ее обучение ж алпы  оқыту

всеобщ ее понятие бэріне ортақ ұғы м

всеобщ ее ж алп ы ға бірдей

всеобщ ие вы боры ж алп ы га б ірдей сайлау

всеобщ ий закон бэріне ортақ заң

всеобщ ий сою з трудящ ихся еңбекш ілердің  б іртұтас одағы

всеобщ ий эквивалент ж алпы лы қ балам а

всеобщ ность труда еңбектің  ж алп ы га б ірдейлігі

всестороннее развитие личности тұлғаны ң ж ан-ж ақты  дамуы

всесторонность, полнота, 
объективность исследования 
обстоятельств дела

істің  м эн-ж айы н зерттеудің 
ж ан-ж ақты лы ғы , толы қты ғы  
ж эне объективтілігі

всесторонность; разносторонность ж ан-ж ақты лы қ; санқы рлы лы қ

вспом огательная карточка көм екш і карточка (кітапх.)

вспом огательны й звук қосалқы  ды бы с

вспом огательны й язы к қосалқы  тіл

вспом инание еске түсіру

вспом огательное действие көм екш і эрекет

вспом огательное средство ж эрдем ш і күрал

вспом огательны е образы ж әрдем ш і кейіпкер

вспом огательны е слова көм екш і сөздер

вспом огательны й глагол көм екш і есім

вспом огательны й состав труппы группаны ң көм екш і құрам ы

вспом огательны й қосалқы

вставка кірістірме
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вставка қонды рм а

вставная новелла үстем е новелла

вставны е конструкции қы сты ры нды  қүры лы м

встать тұр

встреча кездесу

встречная сделка ы ңғайласпа м эм іле

встречная эстаф ета кездеспелі қолж алғау

встречны й бой қарсы  ш айқас

встречны й марш қарсы  ш еру

встречны й укол қарсы  ш анш у

встряхивание сілкілеу

вступительная статья кіріспе мақала, бас м ақала

вступительны е экзам ены түсу  ем тихандары

вступительны й баланс бастам а баланс

вступить в бой сайы сқа түсу

вступить в строй іске қосы лу

вступление в бой сайы сқа кіру

вступление закона в силу заңны ң күш іне енуі

вступление приговора в силу үкім н ің  күш іне енуі

вступление судебного реш ения 
в законную  силу

сот ш еш ім інің  заңды  күш іне енуі

вступление судебного реш ения 
в силу

сот ш еш ім інің  күш іне енуі

вторая защ ита екінш і қорғаны с

вторая м ировая война екінш і дүниеж үзіл ік  соғы с
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вторая октава екінш і октава

вторая позиция екінш і позиция

вторая сигнальная систем а екінш і сигнал ж үйесі

вторж ение басы п кіру

вторичное водопользование суды қайта пайдалану

вторичность сознания сананы ң соңғы лы ғы

вторичны е качества екінш і сапалар

вторичны й пар туы нды  бу

второе лицо екінш і ж ақ

второй арсис екінш і арсис

второй голос екінш і дауыс

второй план екінш і қатар

второстепенное действую щ ее лицо екінш і қатардағы  қаты суш ы

второстепенное сказуем ое екінш і дәреж едегі баяндауы ш

второстепенное ударение қосалқы , қосы м ш а екпін

второстепенны е члены  
(предлож ения)

тұрлаусы з м үш елер

второстепенны е члены  предлож ения сөйлем нің  түрлаусы з м үш елері

вторы е скрипки екінш і скрипка

вты кание ш еста сы ры қ ш анш у

вуаль на пленке таспадағы  перде

вуаль торғы н, перде

вуз (вы сш ее учебное заведение) ж оғары  оқу орны

вульгаризм  (вульгарное слово или 
вы раж ение)

вульгаризм (дөрекі сөз)
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вульгарная политическая экономия 

вульгарная политэкономия 

вульгарны й м атериализм  

вульгарны й социализм  

вульгарны й эм пиризм  

вы бор

вы бор методов воспитания 

вы бор трассы  

вы бор язы ка 

вы борка, подбор 

вы борка

вы борная долж ность

вы борность хозяйственны х 
руководителей

вы борны й баян

вы борны й орган

вы борочное наблю дение

вы борочное обследование

вы борочное посещ ен ие уроков

вы борочны й анализ

вы борочны й диктант

вы борочны й метод

вы боры , избирательны й

вы верка расчетов

вы верка, сверка

тұрпайы  саяси экономия 

вульгар саяси экономия 

тұрпайы  м атериализм  

тұрпайы  социализм  

турпайы  эм пиризм  

таңдау

тэрбие эдістерін  таңдау

трасса  таңдау

тіл  таңдау

іріктеу, таңдау

іріктеме, таңдам а

сайланбалы  лауазым

ш аруаш ы лы қ басш ы лары ны ң 
сайланбалы лы ғы

таңдаулы  баян

сайланбалы  орган

іріктеп бақы лау

іріктеп тексеру

сабақтарға таңдап  қаты су

ір іктем елік  талдау

терм е диктант

таңдам алы  эдіс

сайлау

есепті салы сты ру 

салы сты ры п тексеру
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вы водная трубка ш ы ғару түтігі

вы воз капитала ш етке капитал ш ы ғару

вывоз ш етке шығару, әкетім

вы возная прем ия ш етке ш ы ғару сы йлы ғы

вы возная торговля ш етке ш ы ғару саудасы

вы ворка ш екара бүзуш ы ны  табу

выговор сөгіс

выгода тиім ділік

вы годная позиция қолайлы  позиция

вы давливание сы ғы п ш ы ғару

вы дать визу рұқсатнам а беру

вы дача преступников тұтқы ндарды  қайтары п  беру

вы движ енец ж оғарлаты лған

вы движ ение на рубеж  атаки ш абуы л ш ебіне ш ы ғару

вы движ ение на рубеж  разверты вания ж азы лу ш ебіне ш ы ғару

вы движ ение ж оғары лату

вы движ енчество ж оғары лауш ы лы қ

вы движ ной  прицел ж ы лж ы м алы  көздеуіш

вы дворение за пределы  страны елден  қуу

вы дел енш і

вы деление текста м этінді айры қш алау

вы держ анность, воздерж анность, 
ум еренность

ұстам ды лы қ, сабы рлы лы қ

вы держ ка, терпение ш ы дам , төзім

вы держ ка төзім ділік , төзім
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выдра кұнды з

вы дувалы цик үрлеуш і

вы ды хательное ударение лебізді екпін

вы ездка сәндік ж үріс

вы ездная редакция көш пелі редакция

вы ж им алка сы ққы ш

вы ж им ка, ж ом, отж имки сы ғы нды

вы ж им ной курт сы қпа қүрт

вы зов в руж ье қаруға ш ақы ру

вы зов в суд сотқа ш ақы ру

вызов шақыру, қы р көрсету

вы зы вное производство ш ақы ры п іс ж үргізу

вы зы вной аппарат ш ақы ру қүралы

вы играть время уақы т үту

вы играть тем п қарқы н алу

вы игры ш , розы гры ш ұты с

вы игры ш ны й вклад ұты сты  салы м

вы игры ш ны й заем ұты с заемы

вы йти  из боя ұры стан  ш ы ғы п қалу

вы йти  из строя саптан  ш ы ғу; қатардан  ш ы ғу

выкат тоқтайты н  өр

вы кладка (походное снаряж ение) ж оры қты қ ж абды қ

вы крут иы қпен  айналу

выкуп; закупка саты п алу

вы купная операция төлеп  алу операциясы
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вы купны е платеж и төлеп  алу арқы лы

вы лазка өрмелеп ш ы ғу

вы лет ұш ы п ш ы гу

вы м алы вание ұнтақтау, бастыру, тарту

вы м арка ы қш ам дам а

вы м ачивание шылау, малу

вы м еш ивание сы рной массы сы р м ассасы н илеу

вы м ораж ивание воды суды мұздату

вы м орочны й вклад салы м ны ң м ем лекеттік  менш ікке 
өтуі

вы м пел вы м пел, үш кіл  ж алауш а

вы м ы сел ж алған

вы несен ие реш ения ш еш ім  ш ы ғару

вы носить приговор үкім  ш ы ғару

вы носливость, сдерж анность, 
терпим ость, толерантность

ш ы дам ды лы қ, төзім ділік

вы носливы й, ноская төзім ді

вы носная уклю чина ж иналм алы  ескек түтқа

вы падение звуков ды бы старды ң түсіп  қалуы

вы падение согласны х дауы ссы здарды ң түсіп  қалуы

вы пивка іш кілік

вы писка для  постановки қойы лы м  бүйы м дары  хаттамасы

вы писка из протокола хаттам адан көш ірм е

вы писка из протокола хаттам адан үзінді

вы плавка и обработка ж елеза тем ірді балқы ту ж эне өңдеу
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вы плата сумм сом аларды  төлеу

вы плата, платеж төлеу, төлем

вы пуск ш ы ғары лы м

вы пуск в свет ж ары ққа ш ы ғару

вы пуск недоброкачественной 
продукции

сапасы з өнім

вы пуск нестандартной  продукции стандартсы з өн ім  ш ы ғару

вы пуск новостей ж аңалы қ хабарлар

вы пуск спектакля қойы лы м ны ң дайы н болуы

вы пуск ф ильм а ф ильм ді ш ы ғару

вы пуск, исклю чение ш ы ғару

вы пускаю щ ая индустрия ш ы ғаруш ы  индустрия

вы пускаю щ ий редактор ш ы ғаруш ы  редактор

вы пускная игла щ ы ғару  инесі

вы пускники түлектер, б ітіруш ілер

вы пускны е данны е ш ы ғару деректері

вы равнивание ш еренги қатарды  түзеу

вы равниваться, вы ровняться тегістелу, түзелу

вы раж ение ш ы ңдау

вы раж ать, вы разить көрсету, білдіру

вы раж ение аф ф ективное аф ф ективті сөйлем ш е

вы раж ение лица бет әлпет өзгерісі, кескіні

вы разительная речь м энерлі сөз

вы разительное чтение м энерлеп  оқу (м энерлі оқу)

вы разительность речи сөз м энерлілігі
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вы разительны е средства язы ка тілдщ  м энерлі тэсш дері

вы разительны е средства бейнелеу құралдары

вы резка кесінді, бөлік

вы рубка света ж ары қты  сөндіру

вы ручка, поступление түсім

вы ры вание двум я руками екі қолмен ж ұлқу

вы садка түсіру

вы садка десантов десан т түсіру

вы саливание, обезсаливание түзсы зданды ру

вы селение ш ы ғару (тұрғы н үй ден  ш ы ғару)

вы селение из ж илого дом а тұрғы н үйден  ш ы ғару

вы скребание қырмалау, қы ру

вы следить, вы слеж ивать ізге түсу

вы см олить шайырлау, нымдау

вы сокая и низкая комедия ж оғарғы  ж эне төм енгі комедия

вы сокая м елодика ж оғары  эуен (лингв.)

вы сокая печать ш ы ғы ңқы  басы лы с

вы сокая требовательность ж оғарғы  талапш ы лы қ

вы сокая цена ж оғарғы  баға

вы сокий стиль ж оғары  стиль

вы сокий тем п ж оғары  қарқы н

вы соководны й м ост суүсті биік көпір

вы сокогорны й поток тау м ұз айды ны

вы сокомерие, чванство тэкаппарлы қ, өркөкіректік

вы сокопревосходительство ұлы  мэртебелі
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вы сокопроизводительны й труд

вы сокоскоростная 
съем очная кам ера

вы сокосортны й товар

вы сота голоса

вы сота звука

вы сота звуков

вы сота полета

вы сота прицела

вы сота ренты

вы ставка

вы стрел в упор

вы строиться, вы страиваться

вы ступить в поход

вы ступление

вы сш ая аттестационная комиссия

вы сш ая инстанция

вы сш ая квалиф икация

вы сш ая лига

вы сш ая м ера наказания

вы сш ая нервная деятельность

вы сш ая ступень

вы сш ая ш кола верховой езды

вы сш ее образование

вы сш ее техническое учебное 
заведение (ВТУ З)

ж оғарғы  еңбек өн ім ділігі

ж оғары  ж ы лдам ды қта түсіретін  
бейнекам ера

ж оғарғы  сұры пты  тауар

дауы с ж оғары лы ғы

ды бы с ж оғарлы лы ғы

ды бы старды ң ж уан-ж іңіш келігі

үш у  биіктігі

көздеу биіктігі

рен та  дәреж есі

көрм е

тақап  ату

сапқа тізілу

ж оры ққа ш ы ғу

сөз сөйлеу

ж оғары  аттестациялы қ комиссия 

ж оғарғы  инстанция 

ж оғары  біліктілік 

ж оғары  топ 

ж азаны ң ең ауыр түрі 

ж оғарғы  ж үйке қы зм еті 

ж оғарғы  саты

салт атты ларды ң ж оғары  м ектебі 

ж оғары  білім

техникалы қ ж оғары  оқу  орны
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Хабаршы №<» ш ш ш ш я

вы сш ие п сихические ф ункции ж оғары  психикалы қ функциялар

вы сш ие реж иссерские курсы ж оғары  реж иссерлік  курстар

вы сш ие театральны е м астерские ж оғары  театр ш еберханалары

вы сш ий анализ ж оғарғы  талдау

вы сш ий класс ж оғарғы  класс

вы сш ий ком андны й состав ж оғарғы  команда құрам ы

вы сш ий пилотаж ш ары қтай  ұш у

вы сш ий политический  состав ж оғарғы  саяси құрам

вы сш ий сорт ж оғарғы  сұры п

вы сш ий тем п ж оғарғы  қарқы н

вы сы лка ж ер аудару

вы талкивание итеріп  ш ы ғару

вы тапливание ш ы ж ғы ры п алу

вы теснение ы ғы сты ру

вы топ торта

вы тяж ка, эксгаустирование соры п ш ы ғару

вы тяж ная трубка сорм а түтік

выход ш ы ғу

выход блюд там ақ  ш ы ғы м ы

выход из боя ұры стан  ш ы ғу

выход из окруж ения, деблокирование қорш аудан ш ы ғу

выход из турнира ж ары стан  ш ы ғу

выход со старта сөреден  ш ы ғу

вы ходной актер қосалқы  актер

вы ходной день дем алы с күн
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выходные данны е ш ы ғу м әліметтері

выходное пособие ж ұм ы стан  ш ы гуш ы га ж эрдем

вы цеж ивание, процеж ивание сүзу

вы чет налогов, ш траф ов и 
ком пенсационны х расходов

салы қтарды , айы ппүлдар мен 
өтем дік ш ы гы старды  ш егеру

вы чет ұстап  қалу, ш егерім

вы четы  по вознаграж дениям сы йақы  бойы нш а ш егеріс ж асау

вы числим ы е функции есептелетін  ф ункциялар

вы числительная лингвистика есептем елі лингвистика

вы ш естоящ ий орган ж оғаргы  оры н

вы ш ивальщ ица кестеш і

вы ш ивка бисером ш ы ты ралы  кесте

вы ш ивка; расписание; таблица кесте

вы явление следов іздерд і табу

вью к тең , ж үк

вьяньянь вьяньянь (көне қы тай  әдеби тілі)

вэлфер ақш алай  ж эрдем ақы

вяж ущ ая способность тұтқы рлы қ қасиет

вяж ущ ие вещ ества, дубильны е 
вещ ества

түтқы р заттектер

вяж ущ ий вкус тұтқы р дэм

вяз ш егірш ін

вязалы цица тоқуш ы

вязание тоқу

вязкость воды судың тұтқы рлы ғы
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вязкость

вяло

вялое настроение 

габарит; объем 

гавайская гитара 

гавань 

гавот

гагауы зский язы к 

гадание

гадатель на кумалаках

гадулка

газель

газета

газетны й  язы к

газетчик

газировщ ик

газовик

газон

газообразую щ ая способность муки

гайка

гаклия

галантность, элегантность 

галантны й стиль 

галера 

галерея

тұтқы рлы қ

сы лбы р

сы лбы р көңіл-күй 

көлем

гавай гитарасы

кеме ы қты рмасы

гавот (би)

гагауыз тілі

бал аш у

құм алақш ы

гадулка, іш тегі аспап

ғазал

газет

газет тілі

газетш і

газонш ы

газш ы

көгал

үнны ң газ түзу қасиеті

ты ғы ры қ

ғақлия

сы рбазды қ

сы пайы лы қ стилі

ескекті кеме

галерея
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галлицизм галлицизм

галлю цинация елес (психол.)

галоп ш оқы рақ би

галуш ки үзбе

гам бит К изерицкого К изерицкий  гам биті

гам бит Кукуева Кукуев гамбиті

гам бит М уцио М уцио гамбиті

гам бит П ирца П ирц гамбиті

гам бит польский П олы па гамбиті

гам бит слона піл гам биті

гам бит С таунтона С таунтон гам биті

гам бит С тейница С тейниц гамбиті

гам бит Ф ром а Ф ром гамбиті

гам бит Ш ары -Генинга И Іара-Генинг гам биті

гам би т Э ванса Э ванс гамбиті

гам бит Э нглунда Э нглунд гамбиті

гам м а гам м а

гандбол; ручной мяч қол добы

гандбольны е ворота қол добы  қақпасы

гапакс, апакс гапакс, апакс

гаплограф ия гаплограф ия

гаплология гаплология

гаплосем ия гаплосем ия

гапяточник өкш еқап; тұяққап

кепілдік беруш ігарант
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гарантийное обязательство банков 

гарантийны й срок хранения 

гарантия

гарантия возврата платеж ей

гарантия платеж а

гарантия платеж еспособности

гарантия страхования

гарантия уполном оченного банка

гаревая дорож ка

гаревое поле

гарм ония

гарм оническая функция

гарм онический  мажор 

гарм онический  ряд  

гарм оничное воспитание 

гарм оничное развитие личности  

гарм ония гласны х 

гарм ония звуков 

гарм ония развития 

гарм ония цветов

гарм ония, коартикуляция, созвучие, 
уподобление

гарм ония, соответствие, пропорция 

гарм онь

банктердің  кепілдік м індеттем есі 

сақтануды ң кепілдік м ерзім і 

кепілдік

төлем ді қайтару кепілдігі 

төлем  кепілдігі

төлем  қабілеттіл ігін ің  кепілділігі 

сақтанды ру кепілдігі 

уэкілетті банктің  кепілдігі 

тап там а жол 

тап там а алаң 

гарм ония

үй лесім д і қызмет, гарм оникалы қ 
қы змет

үй лесім д і мажор 

үй лесім ді қатар 

үй лесім ді тәрбие 

түлған ы ң  үй лесім ді дамуы  

дауы с үн дестігі 

ды бы стар  үн дестігі 

үй лесім ді дам у 

гүлдер үйлесім і 

үйлесім

сэйкестік  

гармонь, сы рнай
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гарнизонны е войска 

гарнизонны й госпиталь 

гарнитур белья 

гарнитура ш риф тов 

гарпун  зазубрикам и 

гастроль

гастрольная поездка 

гаубица

гаубичная артиллерия 

гаубичная батарея 

гаудеамус 

гаш еная известь 

гвардия

гвоздезабивочная м аш ина

гебаризм

гебраистика

гегемонизм  в меж дународны х 
отнош ениях

гегемония, господство

гекзам етр

геккельф он

гексахорд

геликон

гелиоценрическая систем а м ира 

гемината, удвоенны й согласны й

гарнизон  эскері 

гарнизон  госпиталі 

іш  ки ім  ж иы нты ғы  

қаріптер гарнитурасы  

ілм екті сүңгі 

гастроль

гастрольдік  сапар 

келте зеңбірек 

келте артиллерия 

келте зеңбірек батареясы  

ш атты қ эні 

сөндірілген  эк 

гвардия

ш еге қағаты н м аш ина

гебаризм

гебраистика

халы қаралы қ қаты настардағы  
гегем онды қ

үстем дік  (тар.)

гекзам етр (эд.)

геккельф он

гексахорд

геликон

элем нің  гелиоорталы қ ж үйесі

гем ината, қосарланған  дауы ссы з
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2009 Т е р  М И Н  0  Л  0  г и я л  ы қ

Хабаршы №«
ЯИНННННИНЯНМНННННИННІ

гемиола гемиола

генеалогическая классификация 
языков

тілдердің шығу тегі жіктемесі

генеалогическая классификация генеалогиялық классификация

генезис генезис

генеалогическая классификация 
языков

тілдердің генеологиялық 
таптастырылуы

генеалогическая таблица генеалогиялық кесте

генеалогия генеалогия

генерал генерал

генерализация рефлексов рефлекстердің жалпылануы

генерализация условных рефлексов шартты рефлекстердің жалпылығы

генералиссимус генералиссимус

генералитет генералитет

генеральная Ассамблея ООН Б ¥ ¥  Бас Ассамблеясы

специальные и чрезвычайно 
специальные сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

Б ¥ ¥  Бас Ассамблеясының арнаулы 
жэне төтенше сессиялары

генеральная ассамблея ФИДЕ ФИДЕ-нің бас ассамблеясы

генеральная совокупность бас жиынтық

генеральный консул бас консул

генеральный секретарь ООН Б ¥ ¥  бас хатшысы

генеративная грамматика генеративтік грамматика

генеративная лингвистика генеративтік лингвистика

генетика генетика

генетип генетип
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■  I I —  Хабаршы

генетическая градация генетикалық градация

генетическая психология тектік (генетикалық) психология

генетическая социология генетикалық социология

генетическая теория генетикалық теория

генетический метод генетикалық эдіс

генетическое родство языков тілдердің генетикалық туыстығы

генофонд тектік қор

гениальность данышпандық

гений данышпан

генитив (родительный падеж) генитив (ілік септік)

геноцид геноцид, зұлмат

географический фильм географиялық фильм

географическое направление 
в социологии

социологиядағы географиялық 
бағыт

геометрическая схема геометриялық нобай

геометрический орнамент геометриялық өрнек

геометрический стиль геометриялық стиль

геометрический узор геометриялық ою

геометрический фильм геометриялық фильм

геометрия тела тұлға бітімі

геометрия фигуры тұлға болмысы

георгики георгикалар

геоцентрическая система мира элемнің геоорталық жүйесі

геоцентрическая система геоцентрлік жүйе

гептаметр гептаметр
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2009  Т ер М  ИН 0 Л 0 гия лы қ
Х а б а р ш ы  № ч 1

гептахорд гептахорд

геральдика елтаңбатану

герб елтаңба

гербаизм гербаизм

гербализм гербализм

гербовая бумага елтаңбалы қағаз

гербовая марка елтаңбалы марка

гербовая печать елтаңбалы мөр

гербовый налог елтаңбалы салық

гербовый сбор елтаңбалы алым

германизм германизм

германист германист

германистика германистика

германские языки герман тілдері

герменевтика герменевтика

герменевтическая филология герменевтикалық филология

герметизируюгцее устройство герметикалық кұрылгы

герметизм герметизм

герметическая упаковка тұмшалап буып-түю

герметичность тұмшалылық

гернудий (имя действия) гернудий (қимыл-сын)

героизм қаһармандық

героическая комедия қаһармандық комедия

героический балет қаһармандық балет

герой қаһарман

94



К 8 Ш Я
Терминологиялық  2009
№ 4  Х а б а р ш ы

герой олимпиады олимпиада саңлағы

герой труда еңбек ері

геронтопсихология кэрілік психологиясы

гетерограмма гетерограмма

гетерография гетерография

гетеронизм гетеронизм

гетеросуггестия сырттан иландыру

гетры сираққап; жіліншікқап

гиатус гиатус

гибель қаза табу

гибкое внимание икемді зейін

гибкость иілгіштік

гибкость охраны күзеттің икемділігі

гибкость дены баға икемділігі

гигиена питания тағам гигиенасы

гиджак гиджак

гидрологический режим 
водоемов

су тоғандарының гидрологиялық 
режімі

гидроним гидроним

гидроскопический крахмал ылғалданғыш крахмал

гидроскопичность ылғалданғыштық, дымданғыштық

гидроэлектрическая станция су электр стансасы

гидроэнергетика су энергетикасы

гидроэнергетические ресурсы су энергетикалық қорлар

гидроэнергия су энергиясы
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2009 Т е р м и н о л о г и я п ы қ

Х а й а р ш ы  № 4 ШкЯ

гильдия кинооператоров кинооператорлар бірлестігі

гимель гимель

гимн энұран

гимназист гимназист

гимнастика гимнастика

гимнастическая перекладина гимнастикалық аспа

гимнастическая площадка гимнастика алаңшашы

гимнастический козел гимнастикалық серке

гимнастический конь гимнастикалық ат

гимнастический матрас гимнастикалық төсеніш

гимнастический инвентарь гимнастика жабдығы

гимнастический обруч гимнастикалық шеңбер

гимнастическое выступление гимнастикалық ойын көрсету

гимнастическое кольцо гимнастикалық шыгыршық

гимнастическое соревнование гимнастика жарысы

гимнастическое упражнение гимнастикалық бөрене

гиньоль гиньоль

гипербола гипербола (эсірелеу)

гипердиалектизм гипердиалектизм

гиперинфляция эсіре инфляция

гиперкаталектика гиперкаталектика

гиперметрия гиперметрия

гипероним гипероним

гиперреализм гиперреализм

гиперсуггестивная гиперсуггестивті
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гипертеза (метатеза)

гипертрафированный

гипертрофия иностранных слов

гипертрофия

гиперурбанизм

гиперфонема

гипноз

гипнотизер

гипнотическая фаза

гипнотическое торможение

гиполоды

гипоним

гипонимия

гипостазис (транспозиция, 
переход одной части речи в другую)

гипотаксис
(подчинение предложений)

гипотеза

гиревой спорт

гирлянда

гиря

гит с места

гичка

глава

глава правительства

гипертеза (метатеза)

шамадан тыс ұлғайтылған

шет тілдер гипертрофиясы

гипертрофия

гиперурбанизм

гиперфонема

гипноз, арбау

гипнозшы, арбаушы

гипноздық фаза

гипноздық тежелеу

шіркеу сазы

гипоним

гипонимия

гипостазис (транспозиция) 

гипотаксис
(бағыну, сабақтаса байланысу) 

болжал

кір тасын көтеру спорты 

гүлалқа

кір тасы, таразы тасы 

орнынан ата жөнелу 

жүрдек қайық 

тарау, басшы 

үкімет басшысы

Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2009

№ 4  Хабаршы
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2009  Т е р м и н о л о г и я л ы қ

хаөаршы №ч шшзжшттшж
глава рода, родоначальник рубасы

главное предложение басыңқы сөйлем

главное ударение негізгі екпін

главные члены предложения сөйлемнің тұрлаульг мүшелері

главный вопрос философии философияның басты мәселесі

главный компонент словосочетания сөз тіркесінің басыңқы сыңары
(компоненті)

главный специалист по телевидению теледидар жөніндегі бас маман

главный титульный лист ішкі басқы алғыбет

главный член односоставного 
предложения

бір құрамды сөйлемнің бас мүшесі

главный басты, негізгі

глагол етістік

глагол производный туынды етістік

глагол сложный күрделі етістік

глаголица глаголица

глагол простой дара етістік

глаголы аналитического типа аналитикалық типті етістіктер

глаголы синтетического типа етістіктердің синтетикалық түрі

глагольное междометие етістікті одағай

глагольное сказуемое етістікті баяндауыш

глагольное словосочетание етістікті сөз тіркесі

глагольное сочетание 
(слово сочетание)

етістікті тіркес

глагольное управление етістіктік меңгеру

глагольные образования етістіктің жасалуы
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Т е р М И Н О П О Г И Я Л Ы Қ  2009

М Ш І М Я І  № 4  х а б а р ш ы

глагольные окончания етістіктің жалғаулары

глагольные предложения етістікті сөйлем

глагольные слова етістік сөздер

глагольные формы етістік тұлғалары

глагольные формы етістік формалары

гладильный агрегат үтіктеу агрегаты

гладкоствольная артиллерия тегіс ұңғылы артиллерия

гладкоствольное оружие тегіс ұңғылы қару

глазировка посуды ыдысты глазурлеу, ыдысты 
жылтырату

глазное яблоко көз алмасы

глазок көзек (әскери)

глазомер көз мөлшері

глазомерная съемка қөз мөлшермен түсіру

глайд глайд

гласность судебного 
разбирательства

сот талқылауының жариялылығы

гласность суда соттың жариялылығы

гласность судебного разбирательства сот ісінің жариялылығы

гласность судопроизводства сот өндірісінің жариялылығы

гласность жариялылық

гласные аффиксальные аффикстегі дауыстылар

гласные звуки дауысты дыбыстар

гласные назализованные мұрын жолды үнділер

гласные нижнего подъема, высокие 
гласные

көтеріңкі дауыстылар
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2009 Т е р м и н о л о г и я л ы қ

Х а б а р ш ы  № 4 —  1 и

гласны е переднего ряда тіл  алды  дауы сты лар

гласны е см еш анного ряда тіл  қаты сы  ж ағы нан  әредік 
дауы сты лар

гласны е средненебны е таң дай  ортасы  дауы сты лары

гласны е среднего подъема ж арты лай  аш ы қ дауы сты лар

гласны е ш ирокие аш ы қ дауы сты лар

глаш атай ж арш ы

глина саз, саз балш ы қ

глиняны е сосуды қы ш  ы ды стар

глиссандо сы ргы м а

глобализация ж аһандану

глобальная безопасность ж аһан ды қ қауіпсіздік

глобальная проблем а ғалам ды қ м әселе

глобальное телевещ ание телехабарды  кеңауқы м да тарату

глобальное телевидение кеңауқы мды  теледидар

глобальны е проблем ы ауқы м ды  м әселелер

глосем м а глосем м а

глосса глосса

глоссарий глоссарий

глоссем атика глоссем атика

глоссолалия глоссолалия

глоточны й согласны й көм ей дауы ссы з (лингв.)

глоттогенез глоттогенез

глоттогонический процесс глоттогониялы қ процесс

глоттогония (происхож дение язы ка) глоттогония (тілдің  п ай да болуы)
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Т е р м и н о л о г и я л ы қ  2009

№4 Хабаршы

глоттохронология

глубина

глубина боевого порядка 

глубина боевой задачи

глубина залож ения пограничны х 
нарядов

глубина ном енклатуры  товаров

глубина обороны

глубина строя

глубина чувств

глубинная бом ба

глубинная психология

глубинное зрение

глубинное м и нное заграж дение

глубокая посуда

глубокая тарелка

глубоководные ры бы

глубокое блюдо

глубокое построен и е охраны

глубокомы слие

глум

глухая вы ш ивка 

глухая защ ита 

глухие согласны е

глоттохронология

тереңдік

ж ауы нгерлік ш ептің  тереңдігі

ж ауы нгерлік тапсы рм аны ң 
маңы зды лы ғы

ш екаралы қ нарядтарды  орналасты ру 
тереңдігі

тауар ном енклатурасы ны ң 
ауқы м ды лы ғы

қорғаны с тереңдігі

сап ұзы нды ғы

сезім  тереңдігі

тереңд ік  бомба

тереңге бойлайты н психология 

терең  көру

терең  орналасқан  м и н алы қ бөгеттер

ш ұңғы л ы ды с

ш ұңғы л тарелке

тұң ғиы қ балы қтары

ш ұңғы л табақ

күзетті тереңдете құру

терең  ойлы лы қ

келеке, келемеж

тұй ы қ кесте

тасқам ал  қорғаны сы

қатаң  дауы ссы здар
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2009 Т е р м и н о л о г и я п ы қ

Х а б а р ш ы  № < *

глухой пар тұй ы қ бу

глухота саңы раулы қ, кереңдік

глыба ш ойтас

глю тин сүйек ж елім і, глю тин

гляс ш улы ққан сорпа

гнев; раскры тие, дегенерация ашу, ыза, қаһар

гневаться, озлобление ы залану

гнездо (лексическое гнездо) ұя (лексикалы қ ұя)

гнездовой  словарь ұялы  сөздік

гнет езгі

гниение шіру, іріп-ш іру

гнилой запах ш ірік  иіс

гнилостн ы е анаэробы ш іріткіш  анаэробтар

гн илостн ы й  процесс ш іру процесі

гниль ш ірік

гном а гном а

гносеологи чески е аспекты  
внутреннего  убеж дения

іш кі тан ы м н ы ң  гносеологиялы қ 
аспектілері

гносеология гносеология

гнутье ию , бүгу

говор говор

говор сөйленіс

говядина, говяж ье мясо сиы р еті

говяж ьи котлеты сиы р етін ің  котлеттері

говяж ий жир сиы р майы
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Т е р м и н о п о г и я л ы қ  2009

ш ш а ш ш м  №4 Хабапшы

говяж ий язы к сиы р тілі

говяж ья голова сиы р басы

говяж ья колбаса сиы р етін ің  ш ұж ы ғы

говяж ья печень сиы р бауыры

год дракона ұлу  ж ы лы

год ж ы л

годны й для потребления гулыітуға ж арам ды

годовая нагрузка ж ы лды қ ж үктеме

годовая оценка ж ы лды қ баға

годовая прибы ль ж ы лды қ өнім ділік

годовая см ета ж ы лды қ см ета

годовой баланс ж ы лды қ баланс

годовой бю дж ет ж ы лды қ бю дж ет

годовой оклад ж ы лды қ айлы қ

годовой отчет ж ы лды қ есеп

годовой план ж ы лды қ ж оспар

годовой п роцент ж ы лды қ пайы з

годовой убы ток ж ы лды қ зиян

годовщ ина ж ы лды қ

голень сирақ, ж ілінш ік

головная икра сапалы  уы лды ры қ

головной м озг бас миы

голограф ия ж алаңғат

голодны й паек ж арты м сы з қорек

голоностопник тобы ққап
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2009 Т е р м и н о л о г и я п ы қ

Х а б а р ш ы  № 4

голосование дауы сқа салу

голосовая щ ель ,глотти с дауы с түтігі

голосовой  аппарат ды бы стау  аппараты

голосовы е связки дауыс ш ы м ы лды ғы

голы тьба тақы р кедейлер

гольян сигда балы қ, тал м а  балы қ

гом огенизация м олока сүтті гомогендеу

гом оф ония көп  дауы сты лы қ

гонгоризм гонгоризм

гонение қуғы ндау

гонец, курьер ш абарман

гонец ж ауш ы

гонка вооруж ений ж анталаса қарулану

гонки на врем я уақы тқа ж ары су

гонки на тандем ах тандем м ен  ж ары су

гонки на треке трек  ж ары сы

гонки на ш оссе тас ж олдағы  ж ары с

гонки преследования қуалап ж ары су

гонки трековы е тректегі ж ары с

гонор м енм ендік

гонорар қаламақы

гоночная инструкция ж ары с нұсқауы

гоночная лодка ж ары с қайы ғы

гоночная м аш ина ж ары с м аш инасы

гоночная яхта ж ары с ж елкенді қайы ғы
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гоночны е лы ж и ж ары с ш аңғы сы

гоночны й автомобиль ж ары с автомобилі

гоночны й велосипед ж ары с велосипеді

гончар көзеш і

гончарное искусство көзе өнері

гончарное производство қы ш  өндірісі

гончарны е изделия көзе бұйы мдар

гончарны й круг көзе ш ары ғы

гончарня көзехана

гонщ ик ж ары суш ы

гора разгона екпін  алу төбеш ігі

горб верблю да түйе өркеш і

горе қайғы

горелки ж анарғы

горец таран

горечник сары  кекіре

горизонт оруж ия қару белдеуі

горизонталь көлбеу; горизонталь

горизонтальная картотека ж аты қ картотека

горизонтальная лестница көбеу саты

горизонтальная плоскость сечения көлбеу қим а ж азы қты ғы

горизонтальное полож ение көлбеу көрініс

горизонтальны й вес
і

көлбеу асы лу

горизонтальны й пры ж ок көлбеу секіру
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горизонтирование орудий 
и приборов

қарулар мен ғсұралдарды белдеулеу

горг керней

горная артиллерия тау артиллериясы

горная батарея тау зеңб ірек  батареясы

горная болезнь тау дерті

горная война таудағы  согы с

горная вы работка тау-кен өнім і

горная индейка ұлар

горная инспекция тау-кен инспекциясы

горная пром ы ш ленность тау-кен өнеркәсібі

горно-алтайский  язы к таулы А лтай  тілі

горно-вью чная артиллерия тау-ж үк тасы м ал артиллериясы

горно-м отострелковы е войска таудағы  мотоатқы ш  эскер

горное дело тау-кен ісі

горное законодательство тау-кен заңдары

горное полож ение тау-кен ереж елері

горное снаряж ение тау  ж абды ғы

горное троеборье тау үш сайы сы

горнозаводская статистика тау-кен зауы т статистикасы

горнолы ж ное двоеборье тау ш аңғы  қоссайы сы

горнолы ж ное крепление тау ш аңғы  бекіткіш і

горнолы ж ны й спорт тау ш аңғы  спорты

горночесночны й лук тау сары м сақ, қойж уа

горны е войска тау әскерлері
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горны е лы ж и тау ш аңғы сы

горны й козел таутеке

горны й лук тау ж уа, көм ірген

горны й проход тау  өткелі

горны й туризм тау туризм і

горны й устав тау ж арғы

горовосходитель тауға өрмелеуш і

город қала

город-государство қала-м ем лекет

городищ е кент ж урты

городок саперны й саперлар қалаш ы ғы

городок қалаш ы қ

городская ф едерация бокса қалалы қ бокс ф едерациясы

городская ф едерация дзю до қалалы қ дзю до ф едерациясы

городской рекорд қалалы қ рекорд

городской турнир қалалы қ турнир

горож ане қалалы қтар

гортанная капсула көм ей капсуласы

гортанная см ы чка көм ей ш ұғы лы

гортанны й звук көм ейлік  ды бы с

горю че-см азочны е м атериалы ж анар-ж ағар  май заттары

горячее молоко ы сты қ сүт

горячие напитки ы сты қ сусы ндар

горячий курт ы сты қ қүрт

горячий хлеб ы сты қ нан

107



2 0 0 9  Т е р м и н о п о г и я л ы қ

Хабаршы №4

горячии цех ы сты қ цех

госзакуп м ем лекеттік  сатып алу

господин м ы рза

господство на море теңіздегі басы м ды қ

государственное управление 
ж илищ ны м  фондом

тұрғы н  үй  қоры н  м ем лекеттік 
басқару

государства, не им ею щ ие 
выхода к  морю

теңізге ш ы ға алм айты н м емлекеттер

государственная академ ия 
искусствоведения

м ем лекеттік  өнертану академиясы

государственная граница м ем лекеттік  ш екара

государственная регистрация 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства

ш аруа (ф ермер) қож алы ғы н 
м ем лекеттік  тіркеу

государственная реглам ентация м ем лекеттік  реттеу

государственная собственность м ем лекеттік  м енш ік

государственная тайна м ем лекеттік  қүпия

государственное концертное 
объединение

м ем лекеттік  концерт б ірлестігі

государственное объединение 
м узы кальны х, эстрадны х 
и цирковы х предприятий

м ем лекеттік  м узы ка, эстрада ж эне 
цирк кәсіпоры ндары ны ң б ірлестігі

государственное принуж дение 
в сф ере налогооблож ения

салы қ салу саласы ндағы  
м ем лекеттік  м эж бүрлеу

государственное училищ е 
циркового и эстрадного искусства

м ем лекеттік  ц ирк  ж эне эстрадалы қ 
өнер училищ есі

государственность м ем лекеттіл ік

государственны е атрибуты, 
государственны е символы

м ем лекеттік  рәм іздер
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государственны й агитационны й 
театр

м ем лекеттік  үгіт  театры

государственны й академ ический 
театр оперы  и балета

м ем лекеттік  академ иялы қ опера 
ж эн е балет театры

государственны й герб м ем лекеттік  елтаңба

государственны й гимн м ем лекеттік  энүран

государственны й 
драм атический  театр

м ем лекеттік  драм а театры

государственны й заем м ем лекеттік  қарыз

государственны й заказ м ем лекеттік  тапсы ры с

государственны й институт 
театрального искусства

м ем лекеттік  театр өнері институты

государственны й канал м ем лекеттік  канал

государственная повинность м ем лекеттік  боры ш ты лы қ

государственное телевидение м ем лекеттік  теледидар

государственны й тренер м ем лекеттік  ж атты қты руш ы

государственны й флаг м ем лекеттік  ж алау

государственны й флаг м ем лекеттік  ту

государственны й язы к м ем лекеттік  тіл

государство м арионетка қолж аулы қ мемлекет

государство нового типа ж аңа тұрпатты  м ем лекет

государь тақсы р

госф ильм оф онд м ем лекеттік  ф ильм дер қоры

готическое письм о готика ж азу

готовая продукция дай ы н  өнім

готовность пам яти ес даярлы ғы
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готовое изделие дайы н бұйы м

готское письм о гот ж азу

гош м а гоіттма

граб қы зы л қайы ң

грабеж , ограбление, м ародерство тонау

грабитель, мародер тонауш ы , талауш ы

грабительство, м ародерство тонауш ы лы қ

грабле-гребнеобразны й прием ты рм а-тарақ тәсіл і

грабля ты рнауы ш

гравер нақы ш ш ы

гравировальная доска сурет тақтасы

гравирование, вы гравирование нақы ш тау

гравированны е орнам енты нақы ш талған  өрнектер

гравировка оймалау

гравю ра нақы ш

градация налогов салы қтар дәйектіл ім і

градация сборов алы м дар дэйектіл ім і

градация градация, үдем е

градоначальник қала басты ғы

градостроительство қала қүры лы сы

граж данин  и ностранного государства ш ет м ем лекеттщ  азаматы

граж данский  долг азам атты қ боры ш

граж данский  иск  в суде соттағы  азам атты қ талап

граж данский иск азам атты қ талап

граж данское право азам атты қ құқы қ
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грам м а красок 

грам м атика нормативная 

грам м атика ш кольная 

грам м атика 

грам м атикализация 

грам м атист
(специалист по грамм атике) 

грам м атист

грам м атическая абстракция 

грам м атическая аналогия 

грам м атическая аналогия 

грам м атическая единица 

грам м атическая категория 

грам м атическая норм а 

грам м атическая ош ибка 

грам м атическая синонимия 

грам м атическая структура 

грам м атическая форма 

грам м атические законы

грам м атические законы 

грам м атические категории 

грам м атические омонимы  

грам м атические падеж и 

грам м атические синоним ы

бояулар үйлесім і 

нормативті грам м атика 

мектеп грам м атикасы  

грам м атика 

грам м атикалану 

грам м атика маманы

грам м атист

грам м атикалы қ абстракция

грам м атикалы қ үқсасты қ

грам м атикалы қ аналогия

грам м атикалы қ бірлік

грам м атикалы қ категория

грам м атикалы қ норм а

грам м атикалы қ қате

грам м атикалы қ синоним ия

грам м атикалы қ қүры лы м

грам м атикалы қ тұлға

грам м атикалы қ ж алпы лам а, 
дерексіздік

грам м атикалы қ заңдар 

грам м атикалы қ категориялар 

грам м атикалы қ ом оним дер 

грам м атикалы қ септіктер 

грам м атикалы қ синоним дер
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грам м атические части  речи

грам м атический закон

грам м атический  знак, 
грам м атический  признак

грам м атический разбор (анализ)

грам м атический  род

грам м атическая связь

грам м атический строй язы ка

грам м атический  строй

грам м атическое значение

грам м атическое изм енение

грам м атическое подлеж ащ ее

грам м атическое правило

грам м атическое сказуем ое

грам м атическое согласование

грам м атическое средство

грам м ем а

грам м оф он

грам м оф онны е пластинки

грам ота

грам отность

грам пластинка

гранильщ ик

граница, меж а, лимит, предел 

граница

грам м атикалы қ сөз таптары  

грам м атикалы қ заң 

грам м атикалы қ белгі

грам м атикалы қ талдау 

грам м атикалы қ тек  

грам м атикалы қ байланы с 

тілдің  грам м атикалы қ құры лы сы  

грам м атикалы қ күры лы с 

грам м атикалы қ м ағы на 

грам м атикалы қ өзгеріс 

грам м атикалы қ бастауыш  

грам м атикалы қ ереж е 

грам м атикалы қ баяндауы ш  

грам м атикалы қ қиы су 

грам м атикалы қ кұрал 

грам м ем а

грам м оф он, үнқатпа

грам м оф онды қ табақ , үнтабақ

грам ота

сауатты лық

күйтабақ

қы рлауш ы

ш ек, меж е

ш екара
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гранка

гранулирование

гранулированны й корм

гранулированны й чай

гранулом етрический состав

гранулы

гратиф икация

граф  (вариант граф ем ы )

граф а

граф ем а

граф ем ика

граф ик бега

граф ик вы платы  дивидендов 

граф ик движ ения 

граф ик отпусков 

граф ик походного движ ения 

граф ик соревнований; таблица сорев. 

графика; ж ивопись 

граф ическая лингвистика 

граф ическая ловкость 

граф ическая униф икация алф авита 

граф ическая экспертиза 

граф ический  дизайн  

граф ический учет 

граф ическое письм о

түзету  беті, гранка 

түйірш іктеу 

түйірш іктелген  ж ем 

түй ірш ік ш ай

түйірш іктердің  ір ілік қүрам ы

түйірш іктер, түйірлер

тасы м ал  ақы ға үстем е, гратиф икация

граф  (граф ем аны ң варианты )

баған

граф ем а

граф ем ика

ж үгіру  кестесі

дивиденд  төлеу кестесі

қатынау кестесі; қозғалы с кестесі

дем алы с кестесі, дем алы с граф игі

ж оры қты қ қозғалы с кестесі

ж ары с кестесі, ж ары с граф игі

кескіндем е

граф икалы қ лингвистика

сурет салу  ептілігі

алф авитті граф икалы қ үйлестіру

граф икалы қ сарап

сы зба дизайн

граф икалы қ есеп  ж үргізу

граф икалы қ ж азу
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граф ическое сокращ ение 

граф ическое умение 

граф ом ания 

граф ф ити 

грациозность, вы разительность 

грация 

гребень 

гребец 

гребеш ок 

гребля на каноэ 

гребной канал 

гребной слалом  

гребной спорт 

гребок 

греки

греко-рим ская борьба

грех

грецизм

греческая ф илософ ия

греческое письм о

гречиш ка

греш ник

гриб

грибны е консервы  

грибны е полуф абрикаты

2009  Т е р м и н о л о г и я л ы қ

Хабаршы №4

граф икалы қ қы сқарту

сурет салу  икем ділігі

ж азуш ы лы ққа құм арту

граф ф ити

сы м батты лы қ

әсем дік, грация

тарақ

ескекш і

тарақ  балы қ

каноэ есу

есу каналы

су слалом ы

есу спорты

есу

гректер

грек-рим  күресі

күнэ

грецизм

грек ф илософ иясы  

грек  ж азуы 

таран  балы қ 

күнэкар

саңы рауқүлақ, қозы құйры қ 

саңы рауқүлақ консервісі 

саңы рауқүлақ дүм біл  өнім дері
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гривна қуйм а алты н, кұйм а күм іс

гриф  дом бры дом бы ра мойы ны

гриф согласования келісім  белгісі

гриф  ш танги ш танга белтем ірі

гриф ентаңба

грифель қалам өзек

гриф ельная доска тас тақта

гриф он гриф он

гроб табы т

гробнида сағана, мазар

гроза күн  күркіреуі

гром найзағай

громоотвод ж айтартқы ш

гроссм ейстер гроссм ейстер

гротеск гротеск

грохот екш еуіш  (геол.)

грубая мякоть, ж илистое мясо ш анды рлы  ет

грубое дробление ірілеп  ұнтақтау

грубое осветление ш ала түссіздендіру

грубость тұрпайы лы лы қ, дөрекіл ік

грубы е корма ірі ж ем

грубы е прим еси ірі араласпалар

грубы й помол муки ірі тарты лған  ұн

грудинка төстік , төс ет

грудная кость төс сүйек
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кеуде

грузин тілі

грудь

грузинский язы к

грузовладелец

грузовой  автомобиль

грузооборот

грузоотправитель

грузоподъем ность

грузополучатель

грунт

грунтовка, ш лиф овка

группа блокирования

группа качества

группа нападения

группа освобож дения труда

группа поиска

группа прикры тия

группа продленного дня

группа противодействия

группа с платф ормой

группа снабж ения

группа спортивного соверш енства

группа ты лового и  технического 
обеспечения

группа язы ков

группировка в политике

ж үк иесі

ж үк автомобилі

ж үк айналы м ы

ж үк ж іберуш і

ж үк көтеру мөлш ері

ж үк алуш ы

топы рақ

тегістеу

қорш ау тобы

сапа тобы

ш абуы лдау тобы

еңбекті азат ету тобы

іздеуш і топ

қалқалау тобы

күн үзағы на болаты н топ

қарсы  әрекет ету тобы

платф орм алы  топ

ж абды қтау тобы

спортты қ ш еберлік  тобы

ты л ж эне техникам ен  қам там асы з 
ету тобы

тілдер тобы

саясаттағы  топ талуш ы лды қ
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группировка

группировочная ведомость 

групповая гонка 

групповая динам ика 

групповая дискуссия 

групповая диф ф еренциация 

групповая зарплата 

групповая игра 

групповая изоляция 

групповая интеграция 

групповая норм ализация 

групповая поляризация 

групповая собственность 

групповая стрельба 

групповая тренировка 

групповое давление 

групповое занятие 

групповое катание 

групповое м нение 

групповое мы ш ление 

групповое обучение 

групповое описание 

групповое оруж ие 

групповое правосознание 

групповое принятие реш ения

топталу

топтау ведомосы  

топты қ ж ары с 

топты қ динам ика 

топ ты қ пік ірсайы с 

топ ты қ ж іктеліс 

топ ты қ кесім ді еңбек ақы 

топты қ ойын 

топты қ оқш аулау 

топты қ ы қпалдасты қ 

топты қ нормалау 

топ ты қ қарам а-қарсы лы қ 

топ  м енш ігі 

топтаны п ату 

топтаны п м аш ы қтану 

топты қ қы сы м 

топты қ сабақ 

топтасы п сы рғанау 

топ ты қ пікір 

топ ты қ ойлау 

топтап  үйрету 

топтасты ры лған  сипаттам а 

топты қ қару 

топты қ құқы қты қ сана 

топ ты қ ш еш ім  қабы лдау
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групповое согласие 

групповое сознание 

групповое упраж нение 

групповой абонем ент 

групповой  блок 

групповой  индекс 

групповой  метод обучения 

групповой  метод

групповой  объект, родовой  объект

групповой  огонь

групповой  окоп

групповой  полет

групповой  пры ж ок

групповой  спуск

групповой  старт

групповой  эгоизм

групповы е интересы

групповы е нормы

групповы е потребности

групповы е таблицы

групповы е цели

групповы е ценности

группообразование

гуаш ь

губач

топ ты қ келісім  

топ ты қ сана 

топ таны п ж атты ғу 

топты қ абонем ент 

топ ты қ блок 

топ ты қ индекс 

топтап  оқы ту әдісі 

топ ты қ эдіс 

тектік  объект 

топ ты қ атыс 

топты қ окоп 

топты қ уш у 

топтаны п секіру 

топтаны п түсу  

топты  сөре 

топ ты қ өзім ш ілдік  

топ ты қ м үдделер 

топ ты қ нормалар 

топ ты қ қаж еттіл іктер 

топ ты қ кестелер 

топты қ м ақсаттар 

топ ты қ қүнды лы қтар 

топ  құру 

гуаш ь

салпы  ерін балы қ
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губернатор 

губернаторство 

губная гарм оника 

губная гарм ония гласных 

губно-губны е согласны е 

губно-зубной звук 

губно-зубной согласны й звук 

губно-зубной 

губно-зубны е звуки 

губной гласны й звук 

губной сингарм онизм  

губной согласны й звук 

губной согласны й 

губной

губны е гласны е

гувернантка

гувернер

гудвилл

гудение

гудок

гум анизация воспитания 

гум анизация политики 

гуманизм

гум анистические основы  политики 

гум анистическое воспитание

губернатор 

губернаторлы қ 

ерін сы рнайы

дауы сты ларды ң ерін  үндестігі 

ерін-еріндік дауы ссы здар 

ерін-тіс ды бы с 

ерін-тіс дауы ссы з ды бы с 

ерін-тіс

тіс пен ерін дауы ссы здары

ерін  дауы сты  дыбы с

ерін  үндестігі

ерін дауы ссы з ды бы с

ерін  дауы ссы з

ерін

ерін  дауы сты лар

тәрбиеш і эйел

тэрбиеш і, гувернер

гудвилл

уілдеу

гудок

тәрбиен і ізгілендіру 

саясатты  гум анизациялау 

ізгілік, гуманизм 

саясатты ң гум анистік  негіздері 

ізгіл ік  тэрбиесі
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гум анны й поступок ізгілік іс

гум больдтианство гум больдш ы лды қ

гум анитарное образование гум анитарлы қ білім

гурман там ақ талғам паз, гурм ан

гусан гусан

гусли гусли

гусляр гуслиш і

густера ш ұбар балы қ, балапан балы қ

гуттурализация гуттурализация

давление на курс валю ты валю та бағам ы на қы сы м  ж асау

давление; наж им; напор қы сы м

давнопрош едш ее врем я буры нғы  өткен ш ақ

давность байы ргы лы қ, бағзы лы қ

давность в граж данском  праве азам атты қ кұқы кты  ескеруш ілік

давность исполнения судебного 
реш ения

сот ш еш ім ін  оры ндау мерзім ін ің  
ескіруі

давность следа іздің  ескілігі

дадаизм дадаизм

дадаист дадаист

дайдж ест дайдж ест

дайна дайна

дактидология дактидология (пед.)

дактилоскопия дактилоскопия, барм ақтаңба

дактиль дактиль (әдеб.)

дактильная речь саусақпен сөйлеу

120



Т е р М И Н О Л О Г И Я Л Ы Қ  2009

№ 4  Х а б а р ш ы

дальняя авиация қаш ы қты қ авиациясы

дальний план қаш ы қтағы  бітім

дальнобойность оруж ия қаруды ң ату қаш ы қты ғы

дальновидная политика көреген саясат

дальном ер қаш ы қты қ өлш еуіш

дальность обнаруж ения табу қаш ы қты ғы

дальность перевозок тасы м алдау қаш ы қты ғы

дальность п олета ұш у арақаш ы қты ғы

дальность прям ого вы стрела тура ату қаш ы қты ғы

дальтонизм дальтонизм

дам а бикеш

данное аталм ы ш , берілген

данны е о противнике дұш п ан  туралы  мәлім еттер

дань алы м

дао дао  (филос.)

дар сы й

дарвинизм дарвинизм

дарение сы йға тарту

даритель сы й тартуш ы

дарование таби ғи  дары нды лы қ

дароносица сы йсауы т

дастан дастан

дата-вексель дата-вексель

дата регистрации тіркеу күні

дата эмиссии эм исси я күні
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дательны й падеж  

датировка

дать бой, нанести  удар 

дать ответ 

дать указание 

дача

два ш ага вперед

Д важ ды  Герой С оветского С ою за

Д важ ды  Герой С оциалистического 
Труда

двигательная активность 

двигательная деятельность 

двигательная работоспособность 

двигательная сила 

двигательны й аппарат 

двигательны й навы к 

двигательны й реж им  

движ ение 

движ ение глаз 

движ ение денег 

движ ение колонной 

движ ение налево 

движ ение направо 

движ ение ночью  

движ ение органов речи

бары с септік 

датасы н  қою  

соққы  беру 

ж ауап беру 

ж арлы қ беру 

саяж ай

екі ады м  алға (әскери)

екі м эрте С овет О дағы ны ң Баты ры

екі м эрте С оциалистік  Е ңбек Ері

қозғалы с белсенділігі 

қозғалы с қы зм еті 

қозғалы с қабілеті 

қозғауш ы  күш  

қозғалы с аппараты  

қим ы л дағды сы  

қозғалы с реж ім і 

қозғалы с; қимы л 

көз қозғалы сы  

ақш аны ң қозғалы сы  

тізбекпен  қозғалу 

солға ж үру 

оңға қозғалу 

түн гі ж үріс

сөйлеу м үш елерін ің  қим ы лы
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движ ение по турам  

движ ение рукописи 

движ ение свадеш и 

движ ение сопротивления 

движ ение товарны х запасов

движ ение ш еренгой  

движ ения взора 

движ им ое им ущ ество  

движ им ы й инвентарь 

движ ущ аяся м иш ень 

движ ущ ие силы  

двоеборье 

двоевластие 

двоеж енство 

двоеточие 

двойка 

двойная нота 

двойная опора 

двойная фуга 

двойная цена золота 

двойная экспозиция 

двойник

двойное изображ ение 

двойное нападение

тур бойы нш а ж ы лж у

қолж азбаны  ж ы лж ы ту

свадеш и қозғалы сы

қарсы ласу қозғалы сы

тауарды ң қосалқы  қорлары ны ң 
қозғалы сы

қатармен ж үру

көзқарас қозғалы сы

ж ы лж ы м алы  м үлік

ж ы лж ы м алы  бұйы м

сы рғы м алы  ны сана

қозғауш ы  күш тер

қоссайы с

қос өкімет

қос эйел алуш ы лы қ

қоснүкте

екі к ісіл ік  қайы қ

қосар  нота

қос т ірек

қосар  фуга

алты нны ң қосарлы  бағасы  

қосар  экспозиция 

тел ік

қосарлы  көрініс 

екі дүркін  ш абуыл
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двойное сальто қос қабат ш ы р айналу

двойной бемоль қосар  бемоль

двойной  блок қосарланған  тосқауы л

двойной  диез қосар  диез

двойной  захват қос қолдап ұстау

двойной  канон қосар  канон

двойной  контрапункт қосар  контрапункт

двойной м ордент қосар  мордент

двойной  перечеркнуты й м ордент қосар  сы зы лған мордент

двойной  удар қос соққы
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АҚПАРАТТАР, ШОЛУЛАР

Құрманбайұл ы Ш., Терминтанушы қуралы.
Оқулық-сөздік. -  Астана, 2009. -  244 бет.

Оқулық-сөздікте терминтану пэнінің 
негізгі ұғымдарының анықтамалары беріліп, 
сала ұғымдары құрылымдық тұрғыдан жүйеге 
түсірілген. Құралдың екінші бөлімінде тер- 
миндердің орысша-қазақша сөздігі берілген.

Оқулық-сөздікжоғары оқу орындары фило- 
л огия факультеггерін і ң студснттеріне, тіл ш і лер 
мен терминтанушыларға, терминологиялық 
жұмыстармен айналысатын сала мамандары- 
на, аудармашыларға, терминология мэселелері 
қызықтыратын көпшілік қауымға арналған. 
Бұл терминтану ұғымдарының атауларын дер- 
бес пэн терМиндері ретінде жинақтап, олардың 

көпшілігінің қазақша баламаларын жасап, магыналарын түсіндіріп, 
жүйеге түсіріп ұсынылып отырған қазақ тіліндегі алғашқы құрал.

Өнер термиидерінің сөздігі.
(Жауапты редакторы: өнертану кандидаты, 
доцент Б. Нұрпейіс)
Алматы, «КИЕ» лингвоелтану инновациялық 
орталығы, 2009. -  176 бет.

«Өнертану» салалары (театр, кино, музы- 
ка, бейнелеу өнері) бойынша құрастырылып 
отырған бұл сөздік орта жэне арнаулы, 
жоғары оқу орындарының оқытушылары 
мен студенттеріне жэне өнер туралы мэлімет 
алғысы келетін көпшілік қауымға арналған.

ІІІірубаіі К\ТМ ІНБАЙҮЛЫ

ТЕРМИНТАНУШЫ
ҚҰРАЛЫ

Ш Щ
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Мәдениеттану терминдерінің түсіндірме 
сөздігі. (Жауапты редакторы: өнертану канди- 
даты, доцент Б. Нұрпейіс)
Алматы, «КИЕ» лингвоелтану инновациялық 
орталығы, 2009. -  200 бет.

Мәдениеттану терминдерінің түсіндірме 
сөздігі мэдениеттануға қатысты жан-жақты 
танымдық мағлұматтар алгысы келетін 
білім, гылым саласындагы мамандарға, орта 
және арнаулы, жоғары оқу орындарының 
оқытушылары мен студенттеріне жэне осы 
салаға қызығушылық танытатын көпшілік 
қауымға арналған.

Дене мүшелерінің атауларынан туындаған 
бірліктер. (Қүрастырушьшар: Г.А. Сапарғалиева, 
Б. Жұмақаева)
Алматы, «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы, 
2009. -  397 бет.

«Дене мүшелерінің атауларынан туында- 
ған бірліктер» атты оқу құралы мемлекеттік 
тілді үйренуші өзге ұлт өкілдеріне, сондай-ақ 
көпшілік оқырманға арналып жазылған. Оқу 
құралы дене мүшелері атауларына қатысты 
лексикалық жэне фразеологиялық бірліктер 
туралы мағлұмат береді. Кітапта берілген 
жаттығуларды орындау арқылы үйренушілер 
тілдік дағдыларын дамытып, тіл байлығын 
арттырады.

126



Т е Р М И Н О  Л 0 Г И Я Л Ы Қ  2009

№4 Хабаршы

МАЗМҰНЫ

ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология
комиссиясының ресми құжаттары.............................................  .......3

ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы 
мэжілісіиің 2009 жылғы 18 қарашасында бекітілген терминдер.......................5

Қүрманбайүлы Ш. Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа атаулардың
жасалу жолдары мен баспасөзде қолданылуы.................................................. 30

Момынова Б. Қазақ тіл біліміндегі лингвистикалық
терминдерді қалыптастыру мәселесі туралы.................................................... 49

Қалиүлы Б. «Қоғамдық ғылымдар терминдерінің
орысша-қазақша сөздігі» жайында......................................................................66

Түсіпбек М. Жекелеген терминдер туралы ұсыныс............................................71

«Қоғамдық ғылымдар терминдерінің орысша-қазақша сөздігінен»
алынған терминдер................................................................................................ ^2

П С
Ақпараттар, шолулар..........................................................................................

127



ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ХАБАРШЫ  
№ 4 (30)

Бас редакторы -  Шерубай Қурманбайулы 
Жауапты хатшы -  Гүлжанат Азанбаева

Редакцияның мекенжайы:

Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және ақпарат министрлігінің 

Тіл комитеті

Астана қаласы, Есілдің сол жағалауы, 
Министрліктер үйі, «А» блогы, 15-кіреберіс, 2-қабат 

Тел.: 8 (7172) 74-05-02, 74-05-06, 74-05-08

Теруге берілген күні 07.12.2009 ж. Басуга қол қойылған күні 17.12.2009 ж.
Пініімі 70x100 7 . Көлемі 8,0 баспа табақ. Таралымы 2000 дана.

Тапсырыс № 512/3712 Бюллетень «ІС-Сервис» ЖШС-де басылды. 010000, Астана қаласы.


